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Azərbaycan Respublikasının bank sistemi üçün Hesablar Planı 
və onun tətbiqinə dair Metodiki Göstərişlər 

 
1. Ümumi müddəalar 

 
1.1. Bu sənəd 1 yanvar 2012-ci il tarixinə qüvvədə olan Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 

Standartlarına (bundan sonra - MHBS) uyğun olaraq hazırlanmış və Azərbaycan Respublikasının bank 
sistemi üçün hesablar planını və onun tətbiqinə dair metodiki göstərişləri müəyyən edir. 

1.2. Hesablar planı və onun tətbiqinə dair Metodiki Göstərişlər Azərbaycan Respublikasının 
Mərkəzi Bankında (bundan sonra - AMB) və Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən kredit 
təşkilatlarında mühasibat uçotu üzrə əməliyyatların MHBS-ə uyğun maliyyə hesabatlarında əks etdirilməsi 
üçün istifadə olunur. 

1.3. Hesablar Planı və onun tətbiqinə dair Metodiki Göstərişlər maliyyə hesabatlarının 
elementlərini və balansdankənar hesabların xüsusiyyətlərini təsvir edir, habelə bank əməliyyatlarının bu 
hesablarda uçotuna dair metodoloji əsasları müəyyənləşdirir. 

 

2. Anlayışlar 
 
2.0. Bu sənəddə istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir: 
2.0.1. «Nostro» müxbir hesablar  -  bankın (A bankının) digər bankda   (B bankında) olan müxbir 

hesabları; 

2.0.2. «Loro» müxbir hesablar - digər bankın (B bankının) bankda           (A bankında) olan 
müxbir hesabları; 

2.0.3. Bloklaşdırılmış hesab - akkreditivlərin açılması, qarantiyaların verilməsi və digər bank 
əməliyyatları ilə əlaqədar müəyyən müddətə dayandırılmış və ya məhdudlaşdırılmış müştəri hesabı; 

2.0.4. Bağlanmış hesab - hesab üzrə qalığı olan bağlanmış müştəri hesabı; 

2.0.5. Büdcə təşkilatı - maliyyələşdirilməsi bilavasitə Azərbaycan Res-publikasının dövlət büdcəsi 
və Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi hesabına həyata keçirilən idarə və təşkilatlar; 
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2.0.6. Büdcədənkənar dövlət fondları - qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət tərəfindən hüquqi 
şəxs qismində təsis edilmiş və dövlət büdcəsindən kənar müstəqil büdcəyə malik olan məqsədli dövlət 
maliyyə fondları; 

2.0.7. Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər  -  dövlət mülkiyyətinə əsaslanan və ya 
səhmlərin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər; 

2.0.8. Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər - təsərrüfat ortaqlıqları və cəmiyyətləri də 
daxil olmaqla dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər; 

2.0.9. Fərdi sahibkar - əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, əmtəə satışından, işlər görülməsindən 
və ya xidmətlər göstərilməsindən mənfəət götürülməsi olan hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti 
ilə məşğul olan fiziki şəxs; 

2.0.10.  Fiziki şəxs - hüquqi münasibətlərdə öz adından iştirak edən insan fərdi; 

2.0.11.  Xarici dövlətlərin rəsmi nümayəndəlikləri - Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
fəaliyyət göstərən xarici dövlətlərin rəsmi nümayəndəlikləri (səfirliklər, konsulluqlar və bu statusa malik 
olan digər təşkilatlar); 

2.0.12.  Maliyyə institutları/təşkilatları - depozitlər cəlb edən/idarə edən və/və ya kreditlər verən 
təşkilatlar, o cümlədən banklar, bank olmayan kredit təşkilatları, kredit ittifaqları, trast şirkətləri, habelə 
sığorta şirkətləri, pensiya fondları, brokerlər, anderrayterlər, investisiya şirkətləri; 

2.0.13.  Beynəlxalq maliyyə institutları - Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı, Beynəlxalq 
Maliyyə Korporasiyası, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı və maliyyə 
sahəsində beynəlxalq razılaşmalar əsasında yaradılan digər beynəlxalq maliyyə institutları; 

2.0.14.  Maliyyə sektoru - iqtisadiyyatın maliyyə institutlarının/ təşkilatlarının fəaliyyət göstərdiyi 
hissəsi; 

2.0.15.  Qeyri-maliyyə sektoru - maliyyə sektoruna daxil olmayan müəssisə və təşkilatlar; 

2.0.16.  Mərkəzi Xəzinədarlıq - Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazir-liyinin Dövlət 
Xəzinədarlığı Agentliyi; 

2.0.17. Ödəniş terminalı və ya proqram-texniki kompleks -  ödəyicilərə ödənişləri nağd pul 
vəsaiti və ya ödəniş kartları vasitəsilə həyata keçirmək imkanı verən və onları ödəniş əməliyyatları üzrə 
təsdiqləyici sənədlə təmin edən müvafiq proqram təminatı ilə təchiz olunmuş avadanlıq;  

2.0.18. Yolda olan nağd pul və digər ödəniş vasitələri - hesabat tarixinə banka aid olan, lakin 
hesablaşma hesabına mədaxil olunmamış nağd pul və digər ödəniş vasitələri.  

2.0.19. Yolda olan qiymətli metallar - hesabat tarixinə banka aid olan, lakin hesablaşma hesabına 
mədaxil olunmamış qiymətli metallar.  

 

3.  Hesablar planının strukturu və təsnifləşdirilməsi 
 
3.1. Hesablar planı 5 hissədən ibarətdir: 

3.1.1. aktivlər;  

3.1.2. öhdəliklər;  

3.1.3. kapital; 

3.1.4. mənfəət və zərər;  

3.1.5. balansdankənar hesablar.  
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3.2. Hesablar planı siniflərə, siniflər qruplara, qruplar isə müvafiq hesablara ayrılır. 

3.3. Hesablar planında göstərilmiş «AMB» və «KT» işarələri hesabların müvafiq olaraq, AMB və 
ya kredit təşkilatları tərəfindən istifadə olunmasını bildirir. «AMB» və «KT» işarələri olmadıqda, hesablar 
həm AMB, həm də kredit təşkilatı tərəfindən istifadə olunur. 

3.4. Hesablar planında «A», «P», «A/P», «K-A», «K-P» işarələri hesabların müvafiq olaraq aktiv, 
passiv, aktiv-passiv, kontr-aktiv və kontr-passiv xarak-terli olduğunu bildirir. Aktiv-passiv hesablar, eyni 
zamanda həm debet, həm də kredit qalığına malik ola bilməz. Kontr-aktiv hesablar aktivdə əks olunmaqla 
kredit qalığına, kontr-passiv hesablar isə passivdə əks olunmaqla debet qalığına malik olmalıdır.  

3.5. Hesablar planında hesablar milli valyuta, xarici valyuta və qiymətli metal hesablarına 
bölünməklə təsnifləşdirilir. 

3.6. Aktiv və öhdəliklərin müddəti bir il və ya ondan azdırsa qısamüddətli, bir ildən artıqdırsa 
uzunmüddətli hesab olunur. 

 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BANK SİSTEMİ ÜÇÜN 

HESABLAR PLANI 
 

AKTİVLƏR 
      

10 NAĞD PUL, DİGƏR ÖDƏNİŞ VASİTƏLƏRİ VƏ AFFİNAJ EDİLMİŞ  QİYMƏTLİ  
METALLAR 

      
1001 Kassa - milli valyutada 

 10010 A Kassa - milli valyutada 
      

1002 Kassa- xarici valyutada 

 10020 A Kassa - xarici valyutada 

      
1003 Yolda olan nağd pul və digər ödəniş vasitələri - milli valyutada 

 10030 A Yolda olan nağd pul və digər ödəniş vasitələri - milli valyutada 

      
1004 Yolda olan nağd pul və digər ödəniş vasitələri - xarici valyutada 

 10040 A Yolda olan nağd pul və digər ödəniş vasitələri - xarici valyutada 

      
1005 Valyuta mübadiləsi şöbələrindəki nağd pul - milli valyutada 
KT 10050 A Valyuta mübadiləsi şöbələrindəki nağd pul - milli valyutada 

      
1006 Valyuta mübadiləsi şöbələrindəki nağd pul - xarici valyutada 
KT 10060 A Valyuta mübadiləsi şöbələrindəki nağd pul - xarici valyutada 

      
1007 Ödəniş terminallarındakı nağd pul - milli valyutada 
KT 10070 A Bankomatlardakı nağd pul - milli valyutada 
KT 10079 A Digər ödəniş terminallarındakı nağd pul - milli valyutada 

      
1008 Ödəniş terminallarındakı nağd pul - xarici valyutada 
KT 10080 A Bankomatlardakı nağd pul - xarici valyutada 
KT 10089 A Ödəniş terminallarındakı nağd pul - xarici valyutada 
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1009 Yol çekləri - milli valyutada 
KT 10090 A Yol çekləri - milli valyutada 

    
  
 

1010 Yol çekləri - xarici valyutada 
KT 10100 A Yol çekləri - xarici valyutada 

    1011 Yubiley və xatirə pul nişanları - milli valyutada 

 10110 A Yubiley və xatirə pul nişanları - milli valyutada 

    1020 Affinaj edilmiş qiymətli metallar - qiymətli metallarla 

 10200 A Affinaj edilmiş qızıl - qiymətli metallarla 

 10209 A Affinaj edilmiş digər qiymətli metallar - qiymətli metallarla 

      
1021 Yolda olan affinaj edilmiş qiymətli metallar - qiymətli metallarla 

 10210 A Yolda olan affinaj edilmiş qızıl - qiymətli metallarla 
 10219 A Yolda olan affinaj edilmiş digər qiymətli metallar - qiymətli metallarla 

     
     11 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI (AMB) İLƏ HESABLAŞMALAR 

      
1101 AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar - milli valyutada 
KT 11010 A AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar - milli valyutada 
KT 11011 A AMB-dəki bloklaşdırılmış «nostro» müxbir hesablar - milli valyutada 
KT 11012  A AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli 

valyutada 

      
1102 AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar - xarici valyutada 
KT 11020 A AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar - xarici valyutada 
KT 11021 A AMB-dəki bloklaşdırılmış «nostro» müxbir hesablar - xarici valyutada 
KT 11022 A AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici 

valyutada 

     1103 AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar - qiymətli metallarla 
KT 11030 A AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar - qiymətli metallarla 
KT 11031 A AMB-dəki bloklaşdırılmış «nostro» müxbir hesablar - qiymətli metallarla 
KT 11032 A AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 

qiymətli metallarla 
 

1111 AMB-də yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - milli valyutada 
KT 11110 A AMB-də yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - milli valyutada 
KT 11112 A AMB-də yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - milli valyutada 
    

1112 AMB-də yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - xarici valyutada 
KT 11120 A AMB-də yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - xarici valyutada  
KT 11122 A AMB-də yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - xarici valyutada 
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1113 AMB-də yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 
KT 11130 A AMB-də yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 
KT 11132 A AMB-də yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - qiymətli metallarla  

      
1121 AMB-də yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - milli valyutada 
KT 11210 A AMB-də yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - milli valyutada 
KT 11212 A AMB-də yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - milli valyutada 

      
1122 AMB-də yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - xarici valyutada 
KT 11220 A AMB-də yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - xarici valyutada  
KT 11222 A AMB-də yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - xarici valyutada  

      
1123 AMB-də yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 
KT 11230 A AMB-də yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - qiymətli metallarla  
KT 11232 A AMB-də yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - qiymətli metallarla  

      
1171 AMB ilə əks-REPO  əməliyyatları - milli valyutada 
KT 11710 A AMB ilə əks-REPO  əməliyyatları - milli valyutada 
KT 11712 A AMB ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli 

valyutada 

      
1172 AMB ilə əks-REPO  əməliyyatları - xarici valyutada 
KT 11720 A AMB ilə əks-REPO  əməliyyatları - xarici valyutada 
KT 11722 A AMB ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici 

valyutada 

      
1196 AMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə tənzimləmələr - milli valyutada 
KT 11960 A AMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə müsbət tənzimləmələr - milli valyutada 
KT 11961 K-A AMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə mənfi tənzimləmələr - milli valyutada 

      
1197 AMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə tənzimləmələr - xarici valyutada 
KT 11970 A AMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə müsbət tənzimləmələr - xarici valyutada 
KT 11971 K-A AMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə mənfi tənzimləmələr - xarici valyutada 

     1198 AMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə tənzimləmələr - qiymətli metallarla 
KT 11980 A AMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə müsbət tənzimləmələr - qiymətli 

metallarla 
KT 11981 K-A AMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə mənfi tənzimləmələr - qiymətli metallarla 

     
     12 ƏDALƏTLİ DƏYƏRİNİN DƏYİŞMƏSİ MƏNFƏƏT VƏ YA ZƏRƏRDƏ  ƏKS  

QİYMƏTLİ  KAĞIZLAR 

      
1201 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət qiymətli kağızları - 

milli valyutada 
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12010 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət qiymətli 

kağızları - milli valyutada 

 
12011 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan girov qoyulmuş 

dövlət qiymətli kağızları - milli valyutada 

 
12012 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət qiymətli 

kağızları üzrə hesablanmış alınacaq faiz/kupon - milli valyutada 

 

12013 A/K-A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət qiymətli 
kağızları üzrə yenidənqiymətləndirmə - milli valyutada 
 

 
12018 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət qiymətli 

kağızları üzrə vaxtı keçmiş borclar - milli valyutada 

     1202 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət qiymətli kağızları - 
xarici valyutada 

 12020 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət qiymətli 
kağızları - xarici valyutada 

 12021 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan girov qoyulmuş 
dövlət qiymətli kağızları - xarici  valyutada 

 12022 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət qiymətli 
kağızları üzrə hesablanmış alınacaq faiz/ kupon - xarici valyutada 

 12023 A/K-A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət qiymətli 
kağızları üzrə yenidənqiymətləndirmə - xarici valyutada 

 12028 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət qiymətli 
kağızları üzrə vaxtı keçmiş borclar - xarici valyutada 

      
1203 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident maliyyə sektorunun 

qiymətli kağızları - milli valyutada 

 
12030 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızları - milli valyutada 

 
12031 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan girov qoyulmuş 

rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları - milli valyutada 

 

12032 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident maliyyə 
sektorunun qiymətli kağızları üzrə hesablanmış alınacaq faiz/kupon - milli 
valyutada 

 
12033 A/K-A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızları üzrə yenidənqiymətləndirmə - milli valyutada 

 
12038 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızları üzrə vaxtı keçmiş borclar - milli valyutada 

      
1204 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident maliyyə sektorunun 

qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 
12040 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 
12041 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan girov qoyulmuş 

rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 

12042 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident maliyyə 
sektorunun qiymətli kağızları üzrə hesablanmış alınacaq faiz/kupon - xarici 
valyutada 

 12043 A/K-A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident maliyyə 
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sektorunun qiymətli kağızları üzrə yenidənqiymətləndirmə - xarici valyutada 

 
12048 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızları üzrə vaxtı keçmiş borclar - xarici valyutada 

      
1205 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızları - milli valyutada 

 
12050 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident 

maliyyə sektorunun qiymətli kağızları - milli valyutada 

 
12051 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan girov qoyulmuş 

qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları - milli valyutada 

 

12052 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident 
maliyyə sektorunun qiymətli kağızları üzrə hesablanmış alınacaq faiz/kupon - 
milli valyutada 

 

12053 A/K-A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident 
maliyyə sektorunun qiymətli kağızları üzrə yenidənqiymətləndirmə - milli 
valyutada 

 

12058 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident 
maliyyə sektorunun qiymətli kağızları üzrə vaxtı keçmiş borclar - milli 
valyutada 

      
1206 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 
12060 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident 

maliyyə sektorunun qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 
12061 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan girov qoyulmuş 

qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 

12062 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident 
maliyyə sektorunun qiymətli kağızları üzrə hesablanmış alınacaq faiz/kupon - 
xarici valyutada 

 

12063 A/K-A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident 
maliyyə sektorunun qiymətli kağızları üzrə yenidənqiymətləndirmə - xarici 
valyutada 

 

12068 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident 
maliyyə sektorunun qiymətli kağızları üzrə vaxtı keçmiş borclar - xarici 
valyutada 

      
1207 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident digər sektorların 

qiymətli kağızları - milli valyutada 

 
12070 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident digər 

sektorların qiymətli kağızları - milli valyutada 

 
12071 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan girov qoyulmuş 

rezident digər sektorların qiymətli kağızları - milli valyutada 

 

12072 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident digər 
sektorların qiymətli kağızları üzrə hesablanmış alınacaq faiz/kupon - milli 
valyutada 

 
12073 A/K-A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident digər 

sektorların qiymətli kağızları üzrə yenidənqiymətləndirmə - milli valyutada 

 
12078 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident digər 

sektorların qiymətli kağızları üzrə vaxtı keçmiş borclar - milli valyutada 



~ 8 ~ 
 

      
1208 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident digər sektorların 

qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 
12080 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident digər 

sektorların qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 
12081 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan girov qoyulmuş 

rezident digər sektorların qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 

12082 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident digər 
sektorların qiymətli kağızları üzrə hesablanmış alınacaq faiz/kupon - xarici 
valyutada 

 
12083 A/K-A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident digər 

sektorların qiymətli kağızları üzrə yenidənqiymətləndirmə - xarici valyutada 

 
12088 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident digər 

sektorların qiymətli kağızları üzrə vaxtı keçmiş borclar - xarici valyutada 

      
1209 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident digər 

sektorların qiymətli kağızları - milli valyutada 

 
12090 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident 

digər sektorların qiymətli kağızları - milli valyutada 

 
12091 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan girov qoyulmuş 

qeyri-rezident digər sektorların qiymətli kağızları - milli valyutada 

 

12092 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident 
digər sektorların qiymətli kağızları üzrə hesablanmış alınacaq faiz/kupon - milli 
valyutada 

 

12093 A/K-A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident 
digər sektorların qiymətli kağızları üzrə yenidənqiymətləndirmə - milli 
valyutada 

 
12098 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident 

digər sektorların qiymətli kağızları üzrə vaxtı keçmiş borclar - milli valyutada 

      
1210 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident digər 

sektorların qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 
12100 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident 

digər sektorların qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 
12101 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan girov qoyulmuş 

qeyri-rezident digər sektorların qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 

12102 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident 
digər sektorların qiymətli kağızları üzrə hesablanmış alınacaq faiz/kupon - 
xarici valyutada 

 

12103 A/K-A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident 
digər sektorların qiymətli kağızları üzrə yenidənqiymətləndirmə - xarici 
valyutada 

 
12108 A Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident 

digər sektorların qiymətli kağızları üzrə vaxtı keçmiş borclar - xarici valyutada 

      
1251 Sövdələşmələr üzrə alınacaq ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan 

qiymətli kağızlar - milli valyutada 

 
12510 A Sövdələşmələr üzrə alınacaq ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə 

əks olunan qiymətli kağızlar - milli valyutada 
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12513 A/K-A Sövdələşmələr üzrə alınacaq ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə 

əks olunan qiymətli kağızlar üzrə yenidənqiymətləndirmə - milli valyutada 

      
1252 Sövdələşmələr üzrə alınacaq ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan 

qiymətli kağızlar - xarici valyutada 

 
12520 A Sövdələşmələr üzrə alınacaq ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə 

əks olunan qiymətli kağızlar - xarici valyutada 

 
12523 A/K-A Sövdələşmələr üzrə alınacaq ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə 

əks olunan qiymətli kağızlar üzrə yenidənqiymətləndirmə - xarici valyutada 

      
1253 Sövdələşmələr üzrə satılmış ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan 

qiymətli kağızlar - milli valyutada 

 
12530 A Sövdələşmələr üzrə satılmış ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə 

əks olunan qiymətli kağızlar - milli valyutada 

 

12532 A Sövdələşmələr üzrə satılmış ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə 
əks olunan qiymətli kağızlar üzrə hesablanmış alınacaq faiz/ kupon - milli 
valyutada 

      
1254 Sövdələşmələr üzrə satılmış ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan 

qiymətli kağızlar - xarici valyutada 

 
12540 A Sövdələşmələr üzrə satılmış ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə 

əks olunan qiymətli kağızlar - xarici valyutada 

 

12542 A Sövdələşmələr üzrə satılmış ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə 
əks olunan qiymətli kağızlar üzrə hesablanmış alınacaq faiz/kupon - xarici 
valyutada 

     
     13 SATIŞ  ÜÇÜN  MÖVCUD  OLAN  QİYMƏTLİ  KAĞIZLAR 

      
1301 Satış üçün mövcud olan dövlət qiymətli kağızları - milli valyutada 

 13010 A Satış üçün mövcud olan dövlət qiymətli kağızları - milli valyutada 

 
13011 A Satış üçün mövcud olan girov qoyulmuş dövlət qiymətli kağızları - milli 

valyutada 

 
13012 A Satış üçün mövcud olan dövlət qiymətli kağızları üzrə hesablanmış alınacaq 

faiz/kupon - milli valyutada 

 
13013 A/K-A Satış üçün mövcud olan dövlət qiymətli kağızları üzrə yenidənqiymətləndirmə - 

milli valyutada 

 
13016 K-A Satış üçün mövcud olan dövlət qiymətli kağızları üzrə dəyərdən düşmə - milli 

valyutada 

 
13018 A Satış üçün mövcud olan dövlət qiymətli kağızları üzrə vaxtı keçmiş borclar - 

milli valyutada 

      
1302 Satış üçün mövcud olan dövlət qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 13020 A Satış üçün mövcud olan dövlət qiymətli kağızları - xarici valyutada  

 
13021 A Satış üçün mövcud olan girov qoyulmuş dövlət qiymətli kağızları - xarici 

valyutada  

 
13022 A Satış üçün mövcud olan dövlət qiymətli kağızları üzrə hesablanmış alınacaq 

faiz/kupon - xarici valyutada  

 13023 A/K-A Satış üçün mövcud olan dövlət qiymətli kağızları üzrə yenidənqiymətləndirmə - 
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xarici valyutada  

 
13026 K-A Satış üçün mövcud olan dövlət qiymətli kağızları üzrə dəyərdən düşmə - xarici 

valyutada 

 
13028 A Satış üçün mövcud olan dövlət qiymətli kağızları üzrə vaxtı keçmiş borclar - 

xarici valyutada 

      
1303 Satış üçün mövcud olan rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları - milli valyutada 

 
13030 A Satış üçün mövcud olan rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları - milli 

valyutada  

 
13031 A Satış üçün mövcud olan girov qoyulmuş rezident maliyyə sektorunun qiymətli 

kağızları - milli valyutada  

 
13032 A Satış üçün mövcud olan rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları üzrə 

hesablanmış alınacaq faiz/ kupon - milli valyutada 

 
13033 A/K-A Satış üçün mövcud olan rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları üzrə 

yenidənqiymətləndirmə - milli valyutada 

 
13036 K-A Satış üçün mövcud olan rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları üzrə 

dəyərdən düşmə - milli valyutada 

 
13038 A Satış üçün mövcud olan rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları üzrə 

vaxtı keçmiş borclar - milli valyutada 

      
1304 Satış üçün mövcud olan rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 
13040 A Satış üçün mövcud olan rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları - xarici 

valyutada 

 
13041 A Satış üçün mövcud olan girov qoyulmuş rezident maliyyə sektorunun qiymətli 

kağızları - xarici valyutada 

 
13042 A Satış üçün mövcud olan rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları üzrə 

hesablanmış alınacaq faiz/ kupon - xarici valyutada 

 
13043 A/K-A Satış üçün mövcud olan rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları üzrə 

yenidənqiymətləndirmə - xarici valyutada 

 
13046 K-A Satış üçün mövcud olan rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları üzrə 

dəyərdən düşmə - xarici valyutada 

 

13048 A Satış üçün mövcud olan rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları üzrə 
vaxtı keçmiş borclar - xarici valyutada 
 

1305 Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları - milli 
valyutada 

 
13050 A Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları - 

milli valyutada 

 
13051 A Satış üçün mövcud olan girov qoyulmuş qeyri-rezident maliyyə sektorunun 

qiymətli kağızları - milli valyutada 

 
13052 A Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları 

üzrə hesablanmış alınacaq faiz/kupon - milli valyutada 

 
13053 A/K-A Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları 

üzrə yenidənqiymətləndirmə - milli valyutada 

 
13056 K-A Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları 

üzrə dəyərdən düşmə - milli valyutada 

 
13058 A Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları 

üzrə vaxtı keçmiş borclar - milli valyutada 
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1306 Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları - xarici 
valyutada 

 
13060 A Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları - 

xarici valyutada 

 
13061 A Satış üçün mövcud olan girov qoyulmuş qeyri-rezident maliyyə sektorunun 

qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 
13062 A Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları 

üzrə hesablanmış alınacaq faiz/kupon - xarici valyutada 

 
13063 A/K-A Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları 

üzrə yenidənqiymətləndirmə - xarici valyutada 

 
13066 K-A Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları 

üzrə dəyərdən düşmə - xarici valyutada 

 
13068 A Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları 

üzrə vaxtı keçmiş borclar - xarici valyutada 

      
1307 Satış üçün mövcud olan rezident digər sektorların qiymətli kağızları - milli valyutada 

 
13070 A Satış üçün mövcud olan rezident digər sektorların qiymətli kağızları - milli 

valyutada 

 
13071 A Satış üçün mövcud olan girov qoyulmuş rezident digər sektorların qiymətli 

kağızları - milli valyutada 

 
13072 A Satış üçün mövcud olan rezident digər sektorların qiymətli kağızları üzrə 

hesablanmış alınacaq faiz/kupon - milli valyutada 

 
13073 A/K-A Satış üçün mövcud olan rezident digər sektorların qiymətli kağızları üzrə 

yenidənqiymətləndirmə - milli  valyutada 

 
13076 K-A Satış üçün mövcud olan rezident digər sektorların qiymətli kağızları üzrə 

dəyərdən düşmə - milli valyutada 

 
13078 A Satış üçün mövcud olan rezident digər sektorların qiymətli kağızları üzrə vaxtı 

keçmiş borclar - milli valyutada 

     1308 Satış üçün mövcud olan rezident digər sektorların qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 
13080 A Satış üçün mövcud olan rezident digər sektorların qiymətli kağızları - xarici 

valyutada 

 
13081 A Satış üçün mövcud olan girov qoyulmuş rezident digər sektorların qiymətli 

kağızları - xarici valyutada 

 
13082 A Satış üçün mövcud olan rezident digər sektorların qiymətli kağızları üzrə 

hesablanmış alınacaq faiz/kupon - xarici valyutada 

 
13083 A/K-A Satış üçün mövcud olan rezident digər sektorların qiymətli kağızları üzrə 

yenidənqiymətləndirmə - xarici valyutada 

 
13086 K-A Satış üçün mövcud olan rezident digər sektorların qiymətli kağızları üzrə 

dəyərdən düşmə - xarici valyutada 

 
13088 A Satış üçün mövcud olan rezident digər sektorların qiymətli kağızları üzrə vaxtı 

keçmiş borclar - xarici valyutada 

      
1309 Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli kağızları - milli valyutada 

 
13090 A Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli kağızları - 

milli valyutada 

 
13091 A Satış üçün mövcud olan girov qoyulmuş qeyri-rezident digər sektorların 

qiymətli kağızları - milli valyutada 
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13092 A Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli kağızları üzrə 

hesablanmış alınacaq faiz/ kupon - milli  valyutada 

 
13093 A/K-A Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli kağızları üzrə 

yenidənqiymətləndirmə - milli  valyutada 

 
13096 K-A Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli kağızları üzrə 

dəyərdən düşmə - milli valyutada 

 
13098 A Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli kağızları üzrə 

vaxtı keçmiş borclar - milli valyutada 

      
1310 Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 
13100 A Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli kağızları - 

xarici valyutada 

 
13101 A Satış üçün mövcud olan girov qoyulmuş qeyri-rezident digər sektorların 

qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 
13102 A Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli kağızları üzrə 

hesablanmış alınacaq faiz/ kupon - xarici valyutada 

 
13103 A/K-A Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli kağızları üzrə 

yenidənqiymətləndirmə - xarici valyutada 

 
13106 K-A Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli kağızları üzrə 

dəyərdən düşmə - xarici valyutada 

 
13108 A Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli kağızları üzrə 

vaxtı keçmiş borclar - xarici valyutada 

      
1351 Sövdələşmələr üzrə alınacaq satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar - milli valyutada 

 
13510 A Sövdələşmələr üzrə alınacaq satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar - milli 

valyutada 

 
13513 A/K-A Sövdələşmələr üzrə alınacaq satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar üzrə 

yenidənqiymətləndirmə - milli valyutada 

 
13516 K-A Sövdələşmələr üzrə alınacaq satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar üzrə 

dəyərdən düşmə - milli valyutada 
1352 Sövdələşmələr üzrə alınacaq satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar - xarici valyutada 

 
13520 A Sövdələşmələr üzrə alınacaq satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar - xarici 

valyutada 

 
13523 A/K-A Sövdələşmələr üzrə alınacaq satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar üzrə 

yenidənqiymətləndirmə - xarici valyutada 

 
13526 K-A Sövdələşmələr üzrə alınacaq satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar üzrə 

dəyərdən düşmə - xarici valyutada  

      
1353 Sövdələşmələr üzrə satılmış satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar - milli valyutada 

 
13530 A Sövdələşmələr üzrə satılmış satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar - milli 

valyutada 

 
13532 A Sövdələşmələr üzrə satılmış satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar üzrə 

hesablanmış alınacaq faiz/ kupon - milli valyutada 

      
1354 Sövdələşmələr üzrə satılmış satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar - xarici valyutada 

 
13540 A Sövdələşmələr üzrə satılmış satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar - xarici 

valyutada 

 
13542 A Sövdələşmələr üzrə satılmış satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar üzrə 

hesablanmış alınacaq faiz/ kupon - xarici valyutada 
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     14 ÖDƏMƏ MÜDDƏTİ TAMAMLANANA QƏDƏR SAXLANILAN QİYMƏTLİ KAĞIZLAR  

      
1401 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları - milli valyutada 

 
14010 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları - milli  

valyutada 

 
14011 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan girov qoyulmuş dövlət qiymətli 

kağızları - milli  valyutada 

 
14012 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları üzrə 

hesablanmış alınacaq faiz/ kupon - milli  valyutada 

 
14014 K-A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları üzrə 

hesablanmış diskont - milli valyutada 

 
14015 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları üzrə 

hesablanmış mükafat - milli  valyutada 

 
14018 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları üzrə 

vaxtı keçmiş borclar - milli valyutada 

      
1402 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 
14020 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları - xarici 

valyutada 

 
14021 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan girov qoyulmuş dövlət qiymətli 

kağızları - xarici valyutada 

 
14022 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları üzrə 

hesablanmış alınacaq faiz/ kupon - xarici valyutada 

 
14024 K-A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları üzrə 

hesablanmış diskont - xarici valyutada 

 
14025 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları üzrə 

hesablanmış mükafat - xarici valyutada 

 
14028 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları üzrə 

vaxtı keçmiş borclar - xarici valyutada 

      
1403 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun qiymətli 

kağızları - milli valyutada 

 
14030 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun 

qiymətli kağızları - milli  valyutada 

 
14031 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan girov qoyulmuş rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızları - milli  valyutada 

 
14032 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun 

qiymətli kağızları üzrə hesablanmış alınacaq faiz/kupon - milli  valyutada 

 
14034 K-A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun 

qiymətli kağızları üzrə hesablanmış diskont - milli  valyutada 

 
14035 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun 

qiymətli kağızları üzrə hesablanmış mükafat - milli  valyutada 

 
14038 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun 

qiymətli kağızları üzrə vaxtı keçmiş borclar - milli  valyutada 
      

1404 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun qiymətli 
kağızları - xarici valyutada 

 14040 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun 
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qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 
14041 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan girov qoyulmuş rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 
14042 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun 

qiymətli kağızları üzrə hesablanmış alınacaq faiz/kupon - xarici valyutada 

 
14044 K-A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun 

qiymətli kağızları üzrə hesablanmış diskont - xarici valyutada 

 
14045 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun 

qiymətli kağızları üzrə hesablanmış mükafat - xarici valyutada 

 
14048 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun 

qiymətli kağızları üzrə vaxtı keçmiş borclar - xarici valyutada 

    
1405 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli 

kağızları - milli valyutada 

 
14050 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızları - milli valyutada 

 
14051 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan girov qoyulmuş qeyri-rezident 

maliyyə sektorunun qiymətli kağızları - milli valyutada 

 

14052 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə 
sektorunun qiymətli kağızları üzrə hesablanmış alınacaq faiz/kupon - milli 
valyutada 

 
14054 K-A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızları üzrə hesablanmış diskont - milli valyutada 

 

14055 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə 
sektorunun qiymətli kağızları üzrə hesablanmış mükafat - milli valyutada 
 

 
14058 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızları üzrə vaxtı keçmiş borclar - milli valyutada 

     1406 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli 
kağızları - xarici valyutada 

 
14060 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 
14061 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan girov qoyulmuş qeyri-rezident 

maliyyə sektorunun qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 

14062 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə 
sektorunun qiymətli kağızları üzrə hesablanmış alınacaq faiz/kupon - xarici 
valyutada 

 
14064 K-A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızları üzrə hesablanmış diskont - xarici valyutada 

 
14065 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızları üzrə hesablanmış mükafat - xarici valyutada 

 
14068 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızları üzrə vaxtı keçmiş borclar - xarici valyutada 
      

1407 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların qiymətli kağızları 
- milli valyutada 

 14070 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların 
qiymətli kağızları - milli  valyutada 
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 14071 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan girov qoyulmuş rezident digər 
sektorların qiymətli kağızları - milli  valyutada 

 14072 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların 
qiymətli kağızları üzrə hesablanmış alınacaq faiz/kupon - milli  valyutada 

 14074 K-A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların 
qiymətli kağızları üzrə hesablanmış diskont - milli  valyutada 

 14075 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların 
qiymətli kağızları üzrə hesablanmış mükafat - milli  valyutada 

 14078 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların 
qiymətli kağızları üzrə vaxtı keçmiş borclar - milli  valyutada 

      

1408 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların qiymətli kağızları 
- xarici valyutada 

 
14080 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların 

qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 
14081 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan girov qoyulmuş rezident digər 

sektorların qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 
14082 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların 

qiymətli kağızları üzrə hesablanmış alınacaq faiz/kupon - xarici valyutada 

 
14084 K-A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların 

qiymətli kağızları üzrə hesablanmış diskont - xarici valyutada 

 
14085 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların 

qiymətli kağızları üzrə hesablanmış mükafat - xarici valyutada 

 
14088 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların 

qiymətli kağızları üzrə vaxtı keçmiş borclar - xarici valyutada 

      
1409 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli 

kağızları - milli valyutada 

 
14090 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların 

qiymətli kağızları - milli valyutada 

 
14091 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan girov qoyulmuş qeyri-rezident 

digər sektorların qiymətli kağızları - milli valyutada 

 
14092 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların 

qiymətli kağızları üzrə hesablanmış alınacaq faiz/kupon - milli valyutada 

 
14094 K-A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların 

qiymətli kağızları üzrə hesablanmış diskont - milli valyutada 

 
14095 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların 

qiymətli kağızları üzrə hesablanmış mükafat - milli valyutada 

 
14098 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların 

qiymətli kağızları üzrə vaxtı keçmiş borclar - milli valyutada 

      
1410 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli 

kağızları - xarici valyutada 

 
14100 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların 

qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 
14101 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan girov qoyulmuş qeyri-rezident 

digər sektorların qiymətli kağızları - xarici valyutada 

 
14102 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların 

qiymətli kağızları üzrə hesablanmış alınacaq faiz/kupon - xarici valyutada 
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14104 K-A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların 

qiymətli kağızları üzrə hesablanmış diskont - xarici valyutada 

 
14105 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların 

qiymətli kağızları üzrə hesablanmış mükafat - xarici valyutada 

 
14108 A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların 

qiymətli kağızları üzrə vaxtı keçmiş borclar - xarici valyutada 

      
1451 Sövdələşmələr üzrə alınacaq ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli 

kağızlar - milli valyutada 

 
14510 A Sövdələşmələr üzrə alınacaq ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan 

qiymətli kağızlar - milli valyutada 

 
14514 K-A Sövdələşmələr üzrə alınacaq ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan 

qiymətli kağızlar üzrə hesablanmış diskont - milli valyutada 

 
14515 A Sövdələşmələr üzrə alınacaq ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan 

qiymətli kağızlar üzrə hesablanmış mükafat - milli valyutada 

      
1452 Sövdələşmələr üzrə alınacaq ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli 

kağızlar - xarici valyutada 

 
14520 A Sövdələşmələr üzrə alınacaq ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan 

qiymətli kağızlar - xarici valyutada 

 
14524 K-A Sövdələşmələr üzrə alınacaq ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan 

qiymətli kağızlar üzrə hesablanmış diskont - xarici valyutada 

 
14525 A Sövdələşmələr üzrə alınacaq ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan 

qiymətli kağızlar üzrə hesablanmış mükafat - xarici valyutada 

      
1491 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə ehtiyatlar - milli 

valyutada 

 
14910 K-A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları üzrə 

ehtiyatlar - milli  valyutada 

 
14911 K-A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun 

qiymətli kağızları üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 

 
14912 K-A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə sektorun 

qiymətli kağızları üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 

 
14913 K-A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların 

qiymətli kağızları üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 

 
14914 K-A Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların 

qiymətli kağızları üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 

     
     15 MALİYYƏ SEKTORUNDA YERLƏŞDİRİLMİŞ VƏSAİTLƏR VƏ VERİLMİŞ 

KREDİTLƏR 

     1501 Banklardakı «nostro» müxbir hesablar - milli valyutada 

 15010 A Rezident banklardakı «nostro» müxbir hesablar - milli valyutada  

 15011 A Rezident banklardakı bloklaşdırılmış «nostro» müxbir hesablar - milli valyutada  

 
15012 A Rezident banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - milli valyutada  

 15015 A Qeyri-rezident banklardakı «nostro» müxbir hesablar - milli valyutada  

 15016 A Qeyri-rezident banklardakı bloklaşdırılmış «nostro» müxbir hesablar - milli 
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valyutada  

 
15017 A Qeyri-rezident banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - milli valyutada  

      
1502 Banklardakı «nostro» müxbir hesablar - xarici valyutada 

 15020 A Rezident banklardakı «nostro» müxbir hesablar - xarici valyutada  

 
15021 A Rezident banklardakı bloklaşdırılmış «nostro» müxbir hesablar - xarici 

valyutada  

 
15022 A Rezident banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - xarici valyutada  

 15025 A Qeyri-rezident banklardakı «nostro» müxbir hesablar - xarici valyutada  

 
15026 A Qeyri-rezident banklardakı bloklaşdırılmış «nostro» müxbir hesablar - xarici 

valyutada  

 
15027 A Qeyri-rezident banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - xarici valyutada  

      
1503 Banklardakı «nostro» müxbir hesablar - qiymətli metallarla 

 15030 A Rezident banklardakı «nostro» müxbir hesablar - qiymətli metallarla  

 
15031 A Rezident banklardakı bloklaşdırılmış «nostro» müxbir hesablar - qiymətli 

metallarla 

 
15032 A Rezident banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - qiymətli metallarla  

 15035 A Qeyri-rezident banklardakı «nostro» müxbir hesablar - qiymətli metallarla  

 
15036 A Qeyri-rezident banklardakı bloklaşdırılmış «nostro» müxbir hesablar - qiymətli 

metallarla 

 
15037 A Qeyri-rezident banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - qiymətli metallarla  

      
1504 Xarici mərkəzi/milli banklardakı «nostro» müxbir hesablar - xarici valyutada 

 15040 A Xarici mərkəzi/milli banklardakı «nostro» müxbir hesablar - xarici valyutada 

 
15041 A Xarici mərkəzi/milli banklardakı bloklaşdırılmış «nostro» müxbir hesablar - 

xarici valyutada 

 
15042 A Xarici mərkəzi/milli banklardakı «nostro» hesablar üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - xarici valyutada 

      
1505 Xarici mərkəzi/milli banklardakı «nostro» müxbir hesablar - qiymətli metallarla 

 15050 A Xarici mərkəzi/milli banklardakı «nostro» müxbir hesablar - qiymətli metallarla  

 
15051 A Xarici mərkəzi/milli banklardakı bloklaşdırılmış «nostro» müxbir hesablar - 

qiymətli metallarla 

 
15052 A Xarici mərkəzi/milli banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  

      
1506 Bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları üzrə overdraft      - milli valyutada 

 
15060 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları üzrə overdraft - milli 

valyutada 

 
15062 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

 
15063 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - milli valyutada 
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15064 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

 
15065 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları üzrə overdraft - 

milli valyutada 

 
15067 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

 
15068 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 
15069 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
1507 Bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları üzrə overdraft      - xarici valyutada 

 
15070 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları üzrə overdraft - 

xarici valyutada 

 
15072 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

 
15073 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 
15074 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

 
15075 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları üzrə overdraft - 

xarici valyutada 

 
15077 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

 
15078 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 
15079 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
1508 Bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları üzrə overdraft      - qiymətli metallarla 

 
15080 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları üzrə overdraft - 

qiymətli metallarla 

 
15082 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 

 
15083 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

 
15084 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

 
15085 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları üzrə overdraft - 

qiymətli metallarla 

 
15087 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 

 
15088 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

 
15089 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
1509 Digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

 15090 A Rezident digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə overdraft - milli 
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valyutada 

 
15092 A Rezident digər maliyyə institutlarının overdraft hesabları üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - milli valyutada 

 
15093 A Rezident digər maliyyə institutlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - milli valyutada 

 
15094 A Rezident digər maliyyə institutlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - milli valyutada 

 
15095 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə overdraft - milli 

valyutada 

 
15097 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının overdraft hesabları üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - milli valyutada 

 
15098 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 
15099 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
1510 Digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

 
15100 A Rezident digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə overdraft - xarici 

valyutada 

 
15102 A Rezident digər maliyyə institutlarının overdraft hesabları üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - xarici valyutada 

 
15103 A Rezident digər maliyyə institutlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - xarici valyutada 

 
15104 A Rezident digər maliyyə institutlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - xarici valyutada 

 
15105 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə overdraft - xarici 

valyutada 

 
15107 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının overdraft hesabları üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - xarici valyutada 

 
15108 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 
15109 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
1511 Digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

 
15110 A Rezident digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli 

metallarla  

 
15112 A Rezident digər maliyyə institutlarının overdraft hesabları üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  

 
15113 A Rezident digər maliyyə institutlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - qiymətli metallarla   

 
15114 A Rezident digər maliyyə institutlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - qiymətli metallarla  

      
1512 Bankların «loro» müxbir hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

 15120 A Rezident bankların «loro» müxbir hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

 
15122 A Rezident bankların overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli 

valyutada 

 15123 A Rezident bankların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
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valyutada 

 
15124 A Rezident bankların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 

valyutada 

 
15125 A Qeyri-rezident bankların «loro» müxbir hesabları üzrə overdraft - milli 

valyutada 

 
15127 A Qeyri-rezident bankların overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 

milli valyutada 

 
15128 A Qeyri-rezident bankların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 

milli valyutada 

 
15129 A Qeyri-rezident bankların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 

milli valyutada 

      
1513 Bankların «loro» müxbir hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

 15130 A Rezident bankların «loro» müxbir hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada  

 
15132 A Rezident bankların overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici 

valyutada  

 
15133 A Rezident bankların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 

valyutada 

 
15134 A Rezident bankların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 

valyutada 

 
15135 A Qeyri-rezident bankların «loro» müxbir hesabları üzrə overdraft - xaricii 

valyutada 

 
15137 A Qeyri-rezident bankların overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 

xarici valyutada 

 
15138 A Qeyri-rezident bankların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 

xarici valyutada 

 
15139 A Qeyri-rezident bankların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 

xarici valyutada 

      
1514 Bankların «loro» müxbir hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla  

 15140 A Rezident bankların «loro» müxbir hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla  

 
15142 A Rezident bankların overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 

qiymətli metallarla  

 
15143 A Rezident bankların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli 

metallarla  

 
15144 A Rezident bankların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli 

metallarla  

 
15145 A Qeyri-rezident bankların «loro» müxbir hesabları üzrə overdraft - qiymətli 

metallarla 

 
15147 A Qeyri-rezident bankların overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 

qiymətli metallarla 

 
15148 A Qeyri-rezident bankların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 

qiymətli metallarla  

 
15149 A Qeyri-rezident bankların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 

qiymətli metallarla  

     1515 Xarici mərkəzi/milli bankların «loro» müxbir hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

 
15150 A Xarici mərkəzi/milli bankların «loro» müxbir hesabları üzrə overdraft - xarici 

valyutada 
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15152 A Xarici mərkəzi/milli bankların overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - xarici valyutada 

 
15153 A Xarici mərkəzi/milli bankların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 

- xarici valyutada 

 
15154 A Xarici mərkəzi/milli bankların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - xarici valyutada 

      
1516 Xarici mərkəzi/milli bankların «loro» müxbir hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

 
15160 A Xarici mərkəzi/milli bankların «loro» müxbir hesabları üzrə overdraft - qiymətli 

metallarla 

 
15162 A Xarici mərkəzi/milli bankların overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - qiymətli metallarla 

 
15163 A Xarici mərkəzi/milli bankların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 

- qiymətli metallarla  

 
15164 A Xarici mərkəzi/milli bankların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - qiymətli metallarla 
1521 Banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - milli valyutada 

 15210 A Rezident banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - milli valyutada 

 
15212 A Rezident banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - milli valyutada 

 
15213 A Rezident banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - milli valyutada 

 
15214 A Rezident banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - milli valyutada 

 
15215 A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - milli 

valyutada 

 
15217 A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

 
15218 A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 
15219 A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

    1522 Banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - xarici valyutada  

 15220 A Rezident banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - xarici valyutada 

 
15222 A Rezident banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - xarici valyutada 

 
15223 A Rezident banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - xarici valyutada 

 
15224 A Rezident banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - xarici valyutada 

 
15225 A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - xarici 

valyutada 

 
15227 A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

 
15228 A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 
15229 A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 
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1523 Banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 

 15230 A Rezident banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 

 
15232 A Rezident banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  

 
15233 A Rezident banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - qiymətli metallarla  

 
15234 A Rezident banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - qiymətli metallarla 

 
15235 A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - qiymətli 

metallarla 

 
15237 A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 

 
15238 A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

 
15239 A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla  

      
1524 Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - xarici valyutada 

 
15240 A Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - xarici 

valyutada  

 
15242 A Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada  

 
15243 A Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 
15244 A Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - xarici valyutada  

      
1525 Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 

 
15250 A Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - qiymətli 

metallarla  

 
15252 A Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  

 
15253 A Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

 
15254 A Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
1529 Digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - milli valyutada 

 
15295 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş qısamüddətli 

depozitlər - milli valyutada 

 
15297 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş qısamüddətli 

depozitlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

 
15298 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş qısamüddətli 

depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 
15299 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş qısamüddətli 

depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
1530 Digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - xarici valyutada 

 15305 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş qısamüddətli 
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depozitlər - xarici valyutada 

 
15307 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş qısamüddətli 

depozitlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

 
15308 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş qısamüddətli 

depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 
15309 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş qısamüddətli 

depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
1532 Banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

 15320 A Rezident banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

 
15322 A Rezident banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - milli valyutada 

 
15323 A Rezident banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 

- milli valyutada 

 
15324 A Rezident banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 

- milli valyutada 

 15325 A Qeyri-rezident banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

 
15327 A Qeyri-rezident banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - milli valyutada 

 
15328 A Qeyri-rezident banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - milli valyutada 

 
15329 A Qeyri-rezident banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - milli valyutada 

      
1533 Banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 15330 A Rezident banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 
15332 A Rezident banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - xarici valyutada 
 15333 A Rezident banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 

- xarici valyutada 

 
15334 A Rezident banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 

- xarici valyutada 

 15335 A Qeyri-rezident banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 
15337 A Qeyri-rezident banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - xarici valyutada 

 
15338 A Qeyri-rezident banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - xarici valyutada 

 
15339 A Qeyri-rezident banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - xarici valyutada 

      
1534 Banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

 15340 A Rezident banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

 
15342 A Rezident banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - qiymətli metallarla 

 
15343 A Rezident banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 

- qiymətli metallarla  

 
15344 A Rezident banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 

- qiymətli metallarla 

 15345 A Qeyri-rezident banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
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15347 A Qeyri-rezident banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 

 
15348 A Qeyri-rezident banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - qiymətli metallarla 

 
15349 A Qeyri-rezident banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - qiymətli metallarla 

    1535 Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 15350 A Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada  

 
15352 A Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - xarici valyutada  

 
15353 A Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - xarici valyutada 

 
15354 A Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - xarici valyutada 

      
1536 Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər  - qiymətli metallarla 

 
15360 A Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli 

metallarla  

 
15362 A Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  

 
15363 A Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - qiymətli metallarla  

 
15364 A Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
1537 Bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər    - milli valyutada 

 
15370 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - 

milli valyutada 

 
15372 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

 
15373 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 

vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 
15374 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 

vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

 
15375 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli 

kreditlər - milli valyutada 

 
15377 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli 

kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

 
15378 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli 

kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 
15379 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli 

kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
1538 Bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər   - xarici valyutada 

 
15380 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - 

xarici valyutada 

 15382 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 
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hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

 
15383 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 

vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 
15384 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 

vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

 
15385 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli 

kreditlər - xarici valyutada 

 
15387 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli 

kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

 
15388 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli 

kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada  

 
15389 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli 

kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada  

      
1539 Bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər   - qiymətli metallarla 

 
15390 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - 

qiymətli metallarla 

 
15392 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  

 
15393 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 

vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

 
15394 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 

vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
1540 Digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

 
15400 A Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli 

valyutada 

 
15402 A Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

 
15403 A Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 
15404 A Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

 
15405 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli 

valyutada 

 
15407 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

 
15408 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 

vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 
15409 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 

vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

    1541 Digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 
15410 A Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici 

valyutada  

 
15412 A Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

 
15413 A Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
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15414 A Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

 
15415 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - 

xarici valyutada 

 
15417 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

 
15418 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 

vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
 15419 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 

vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
1542 Digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər  - qiymətli metallarla 

 
15420 A Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli 

metallarla  

 
15422 A Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 

 
15423 A Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

 
15424 A Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
1543 Banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - milli valyutada 

 15430 A Rezident banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - milli valyutada 

 
15432 A Rezident banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - milli valyutada 

 
15433 A Rezident banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - milli valyutada 

 
15434 A Rezident banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - milli valyutada 

 
15435 A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - milli 

valyutada 

 
15437 A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

 
15438 A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 
15439 A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
1544 Banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - xarici valyutada 

 15440 A Rezident banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - xarici valyutada 

 
15442 A Rezident banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - xarici valyutada 

 
15443 A Rezident banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - xarici valyutada 

 
15444 A Rezident banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - xarici valyutada 

 
15445 A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - xarici 

valyutada  
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15447 A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

 
15448 A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 
15449 A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
1545 Banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - qiymətli metallarla  

 15450 A Rezident banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - qiymətli metallarla  

 
15452 A Rezident banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  

 
15453 A Rezident banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - qiymətli metallarla  

 
15454 A Rezident banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - qiymətli metallarla 

 
15455 A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - qiymətli 

metallarla  

 
15457 A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  

 
15458 A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

 
15459 A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla  

      
1546 Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - xarici valyutada 

 
15460 A Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - xarici 

valyutada  

 
15462 A Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada  

 
15463 A Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə 

vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 
15464 A Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə 

vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
1547 Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 

 15470 A Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - qiymətli 
metallarla 

 15472 A Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 

 15473 A Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

 15474 A Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
1551 Digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - milli valyutada 

 
15515 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş uzunmüddətli 

depozitlər - milli valyutada 

 
15517 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş uzunmüddətli 

depozitlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 
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15518 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş uzunmüddətli 

depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 
15519 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş uzunmüddətli 

depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
1552 Digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - xarici valyutada  

 
15525 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş uzunmüddətli 

depozitlər - xarici valyutada 

 
15527 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş uzunmüddətli 

depozitlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

 
15528 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş uzunmüddətli 

depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 
15529 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş uzunmüddətli 

depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
1554 Banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

 15540 A Rezident banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

 
15542 A Rezident banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - milli valyutada 

 
15543 A Rezident banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - milli valyutada 

 
15544 A Rezident banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - milli valyutada 

 15545 A Qeyri-rezident banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

 
15547 A Qeyri-rezident banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - milli valyutada 

 
15548 A Qeyri-rezident banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - milli valyutada 

 
15549 A Qeyri-rezident banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - milli valyutada 

      
1555 Banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 15550 A Rezident banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 
15552 A Rezident banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - xarici valyutada 

 
15553 A Rezident banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - xarici valyutada 

 
15554 A Rezident banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - xarici valyutada 

 15555 A Qeyri-rezident banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 
15557 A Qeyri-rezident banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - xarici valyutada 

 
15558 A Qeyri-rezident banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - xarici valyutada  

 
15559 A Qeyri-rezident banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - xarici valyutada  

      
1556 Banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

 15560 A Rezident banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
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15562 A Rezident banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - qiymətli metallarla  

 
15563 A Rezident banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - qiymətli metallarla  

 
15564 A Rezident banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - qiymətli metallarla 

 15565 A Qeyri-rezident banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

 
15567 A Qeyri-rezident banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  

 
15568 A Qeyri-rezident banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - qiymətli metallarla  

 
15569 A Qeyri-rezident banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - qiymətli metallarla 
1557 Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər           - xarici valyutada 

 15570 A Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
 15572 A Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - xarici valyutada 
 15573 A Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - xarici valyutada 
 15574 A Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - xarici valyutada 
    1558 Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər          - qiymətli metallarla 
 15580 A Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli 

metallarla 
 15582 A Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 
 15583 A Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - qiymətli metallarla  
 15584 A Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
1559 Bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli  kreditlər - milli valyutada 

 
15590 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli  kreditlər - 

milli valyutada 

 
15592 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər 

üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

 
15593 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər 

üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 
15594 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər 

üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

 
15595 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli 

kreditlər - milli valyutada 

 
15597 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli 

kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

 
15598 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli 

kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 
15599 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli 

kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 
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1560 Bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli  kreditlər - xarici valyutada 

 
15600 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - 

xarici valyutada 

 
15602 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər 

üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

 
15603 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər 

üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 
15604 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər 

üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

 
15605 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli 

kreditlər - xarici valyutada 

 
15607 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli 

kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

 
15608 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli 

kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 
15609 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli 

kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada  

      
1561 Bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli  kreditlər - qiymətli metallarla 

 15610 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - 
qiymətli metallarla 

 15612 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər 
üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  

 15613 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

 15614 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
1562 Digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

 15620 A Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli 
valyutada 

 15622 A Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

 15623 A Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 15624 A Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

 15625 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - 
milli valyutada 

 15627 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

 15628 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 15629 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
1563 Digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 15630 A Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici 



~ 31 ~ 
 

valyutada  
 15632 A Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 
 15633 A Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
 15634 A Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 
 15635 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - 

xarici valyutada 
 15637 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 
 15638 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 

vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
 15639 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 

vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
1564 Digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər  - qiymətli metallarla 

 15640 A Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli 
metallarla  

 15642 A Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 

 15643 A Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

 15644 A Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
1571 Banklarla əks-REPO əməliyyatları - milli valyutada 

 15710 A Rezident banklarla əks-REPO əməliyyatları - milli valyutada 
 15712 A Rezident banklarla əks-REPO əməliyyatları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 

milli valyutada 
 15713 A Rezident banklarla əks-REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 

milli valyutada 
 15714 A Rezident banklarla əks-REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 

milli valyutada 
 15715 A Qeyri-rezident banklarla əks-REPO əməliyyatları - milli valyutada 
 15717 A Qeyri-rezident banklarla əks-REPO əməliyyatları üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - milli valyutada 
 

 15718 A Qeyri-rezident banklarla əks-REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- milli valyutada 

 15719 A Qeyri-rezident banklarla əks-REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- milli valyutada 

      
1572 Banklarla əks-REPO əməliyyatları - xarici valyutada 

 15720 A Rezident banklarla əks-REPO əməliyyatları - xarici valyutada 
 15722 A Rezident banklarla əks-REPO əməliyyatları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 

xarici valyutada 
 15723 A Rezident banklarla əks-REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 

xarici valyutada 
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 15724 A Rezident banklarla əks-REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
xarici valyutada 

 15725 A Qeyri-rezident banklarla əks-REPO əməliyyatları - xarici valyutada 
 15727 A Qeyri-rezident banklarla əks-REPO əməliyyatları üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - xarici valyutada 
 15728 A Qeyri-rezident banklarla əks-REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 

- xarici valyutada 
 15729 A Qeyri-rezident banklarla əks-REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 

- xarici valyutada 

      
1574 Xarici mərkəzi/milli banklarla əks-REPO əməliyyatları - xarici valyutada 

 15740 A Xarici mərkəzi/milli banklarla əks-REPO əməliyyatları - xarici valyutada 
 15742 A Xarici mərkəzi/milli banklar ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - xarici valyutada 
 15743 A Xarici mərkəzi/milli banklarla əks-REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - xarici valyutada 
 15744 A Xarici mərkəzi/milli banklarla əks-REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - xarici valyutada 

      
1575 Bank olmayan kredit təşkilatları ilə əks-REPO əməliyyatları - milli valyutada 

 15750 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə əks-REPO əməliyyatları - milli 
valyutada 

 15752 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

 15753 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 15754 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

 15755 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə əks-REPO əməliyyatları - 
milli valyutada 

 15757 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

 15758 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 15759 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

    1576 Bank olmayan kredit təşkilatları ilə əks-REPO əməliyyatları - xarici valyutada 
 15760 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə əks-REPO əməliyyatları - xarici 

valyutada 
 15762 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 
 15763 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
 15764 A Rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 
 15765 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə əks-REPO əməliyyatları - 

xarici valyutada 
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 15767 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

 15768 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 15769 A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
1577 Digər maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları - milli valyutada 

 15770 A Rezident digər maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları - milli valyutada 
 15772 A Rezident digər maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - milli valyutada 
 15773 A Rezident digər maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - milli valyutada 
 15774 A Rezident digər maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - milli valyutada 
 15775 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları - milli 

valyutada 
 15777 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 
 15778 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - milli valyutada 
 15779 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
1578 Digər maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları - xarici valyutada 

 15780 A Rezident digər maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları - xarici valyutada 
 15782 A Rezident digər maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - xarici valyutada 
 15783 A Rezident digər maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - xarici valyutada 
 15784 A Rezident digər maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - xarici valyutada 
 15785 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları - xarici 

valyutada 
 15787 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 
 15788 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
 15789 A Qeyri-rezident digər maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
1591 Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilimiş kreditlər üzrə ehtiyatlar - milli 

valyutada 
 15910 K-A Rezident banklarda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatlar - 

milli valyutada 
 15911 K-A Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə 

ehtiyatlar - milli valyutada 
 15912 K-A Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə 

ehtiyatlar - milli valyutada 
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 15913 K-A Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatlar - 
milli valyutada 

 15914 K-A Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlər üzrə 
ehtiyatlar - milli valyutada 

 15918 K-A Rezident digər maliyyə institutlarına verilimiş kreditlər üzrə ehtiyatlar - milli 
valyutada 

 15919 K-A Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilimiş 
kreditlər üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 

      
1596 Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələr - milli 

valyutada 
 15960 A Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə müsbət 

tənzimləmələr - milli valyutada 
 15961 K-A Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə mənfi 

tənzimləmələr - milli valyutada 

      
1597 Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələr - xarici 

valyutada 
 15970 A Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə müsbət 

tənzimləmələr - xarici valyutada 
 15971 K-A Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə mənfi 

tənzimləmələr - xarici valyutada 
1598 Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələr - 

qiymətli metallarla 
 15980 A Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə müsbət 

tənzimləmələr - qiymətli metallarla 
 15981 K-A Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə mənfi 

tənzimləmələr - qiymətli metallarla 

     
     16 BÜDCƏ TƏŞKİLATLARI VƏ DÖVLƏT FONDLARINA VERİLMİŞ KREDİTLƏR  

      
1601 Büdcə təşkilatlarının cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

 16010 A Mərkəzi Xəzinədarlığın cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
 16012 A Mərkəzi Xəzinədarlığın overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 

milli valyutada 
 16013 A Mərkəzi Xəzinədarlığın overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 

milli valyutada 
 16014 A Mərkəzi Xəzinədarlığın overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 

milli valyutada 
 16015 A Digər büdcə təşkilatlarının cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
 16017 A Digər büdcə təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər 

- milli valyutada 
 16018 A Digər büdcə təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 

milli valyutada 
 16019 A Digər büdcə təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 

milli valyutada 

      
1602 Büdcə təşkilatlarının cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
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 16020 A Mərkəzi Xəzinədarlığın cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
 16022 A Mərkəzi Xəzinədarlığın overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 

xarici valyutada  
 16023 A Mərkəzi Xəzinədarlığın overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 

xarici valyutada 
 16024 A Mərkəzi Xəzinədarlığın overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 

xarici valyutada 
 16025 A Digər büdcə təşkilatlarının cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

 
 16027 A Digər büdcə təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər 

- xarici valyutada 
 16028 A Digər büdcə təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 

xarici valyutada  
 16029 A Digər büdcə təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 

xarici valyutada  

      
1603 Büdcə təşkilatlarının cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

 16030 A Mərkəzi Xəzinədarlığın cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 
 16032 A Mərkəzi Xəzinədarlığın overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 

qiymətli metallarla  
 16033 A Mərkəzi Xəzinədarlığın overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 

qiymətli metallarla  
 16034 A Mərkəzi Xəzinədarlığın overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 

qiymətli metallarla 
 16035 A Digər büdcə təşkilatlarının cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 
 16037 A Digər büdcə təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər 

- qiymətli metallarla 
 16038 A Digər büdcə təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 

qiymətli metallarla  
 16039 A Digər büdcə təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 

qiymətli metallarla  

      
1604 Dövlət fondlarının cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

 16040 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun cari hesabları üzrə overdraft - 
milli valyutada 

 16042 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun overdraft hesabları üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

 16043 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun overdraft hesabları üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 16044 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun overdraft hesabları üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

 16045 A Digər dövlət fondlarının cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
 16047 A Digər dövlət fondlarının overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 

milli valyutada 
 16048 A Digər dövlət fondlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 

milli valyutada 
 16049 A Digər dövlət fondlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 

milli valyutada 
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1605 Dövlət fondlarının cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
 16050 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun cari hesabları üzrə overdraft - 

xarici valyutada 
 16052 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun overdraft hesabları üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 
 16053 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun overdraft hesabları üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
 16054 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun overdraft hesabları üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 
 16055 A Digər dövlət fondlarının cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
 16057 A Digər dövlət fondlarının overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 

xarici valyutada 
 16058 A Digər dövlət fondlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 

xarici valyutada  
 16059 A Digər dövlət fondlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 

xarici valyutada  

      
1606 Dövlət fondlarının cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

 16060 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun cari hesabları üzrə overdraft - 
qiymətli metallarla 

 16062 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun overdraft hesabları üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 

 16063 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun overdraft hesabları üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla   

 16064 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun overdraft hesabları üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla  

 16065 A Digər dövlət fondlarının cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 
 16067 A Digər dövlət fondlarının overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 

qiymətli metallarla  
 16068 A Digər dövlət fondlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 

qiymətli metallarla  
 16069 A Digər dövlət fondlarının overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 

qiymətli metallarla 

      
1611 Büdcə təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

 16110 A Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
 16112 A Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - milli valyutada 
 16113 A Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - milli valyutada 
 16114 A Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - milli valyutada 
 16115 A Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
 16117 A Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - milli valyutada 
 16118 A Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - milli valyutada 
 16119 A Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - milli valyutada 
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1612 Büdcə təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 16120 A Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
 16122 A Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - xarici valyutada 
 16123 A Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - xarici valyutada 
 16124 A Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - xarici valyutada 
 16125 A Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada  
 16127 A Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - xarici valyutada 
 16128 A Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - xarici valyutada 
 

 16129 A Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

      
1613 Büdcə təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

 16130 A Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
 16132 A Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 
 16133 A Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - qiymətli metallarla  
 16134 A Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - qiymətli metallarla 
 16135 A Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
 16137 A Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 
 16138 A Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - qiymətli metallarla  
 16139 A Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - qiymətli metallarla 

      
1614 Dövlət fondlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

 16140 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş qısamüddətli kreditlər - 
milli valyutada 

 16142 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş qısamüddətli kreditlər 
üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

 16143 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş qısamüddətli kreditlər 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 16144 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş qısamüddətli kreditlər 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

 16145 A Digər dövlət fondlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
 16147 A Digər dövlət fondlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - milli valyutada 
 16148 A Digər dövlət fondlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - milli valyutada 

 16149 A Digər dövlət fondlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
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borcları - milli valyutada 

      
1615 Dövlət fondlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 16150 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş qısamüddətli kreditlər - 
xarici valyutada 

 16152 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş qısamüddətli kreditlər 
üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

 16153 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş qısamüddətli kreditlər 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 16154 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş qısamüddətli kreditlər 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

 16155 A Digər dövlət fondlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
 16157 A Digər dövlət fondlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - xarici valyutada 
 16158 A Digər dövlət fondlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - xarici valyutada 
 16159 A Digər dövlət fondlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - xarici valyutada  

      
1616 Dövlət fondlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

 16160 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş qısamüddətli kreditlər - 
qiymətli metallarla 

 16162 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş qısamüddətli kreditlər 
üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 

 16163 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş qısamüddətli kreditlər 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla   

 16164 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş qısamüddətli kreditlər 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla  

 16165 A Digər dövlət fondlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
 16167 A Digər dövlət fondlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  
 16168 A Digər dövlət fondlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - qiymətli metallarla  
 16169 A Digər dövlət fondlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - qiymətli metallarla 

      
1631 Büdcə təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

 16310 A Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
 16312 A Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - milli valyutada 
 16313 A Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - milli valyutada 
 16314 A Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - milli valyutada 
 16315 A Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
 16317 A Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - milli valyutada 
 16318 A Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - milli valyutada 
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 16319 A Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - milli valyutada 

      
1632 Büdcə təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 16320 A Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
 16322 A Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - xarici valyutada 
 16323 A Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - xarici valyutada 
 16324 A Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - xarici valyutada 
 16325 A Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada  
 16327 A Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - xarici valyutada 
 16328 A Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - xarici valyutada 
 16329 A Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - xarici valyutada 

      
1633 Büdcə təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

 16330 A Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
 16332 A Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 
 16333 A Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - qiymətli metallarla  
 16334 A Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - qiymətli metallarla 
 16335 A Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
 16337 A Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 
 16338 A Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - qiymətli metallarla  
 16339 A Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
1634 Dövlət fondlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

 16340 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş uzunmüddətli kreditlər 
- milli valyutada 

 16342 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş uzunmüddətli kreditlər 
üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

 16343 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş uzunmüddətli kreditlər 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 16344 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş uzunmüddətli kreditlər 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

 16345 A Digər dövlət fondlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
 

 16347 A Digər dövlət fondlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

 16348 A Digər dövlət fondlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
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borclar - milli valyutada 
 16349 A Digər dövlət fondlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - milli valyutada 

      
1635 Dövlət fondlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 16350 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş uzunmüddətli kreditlər 
- xarici valyutada 

 16352 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş uzunmüddətli kreditlər 
üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

 16353 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş uzunmüddətli kreditlər 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 16354 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş uzunmüddətli kreditlər 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

 16355 A Digər dövlət fondlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
 16357 A Digər dövlət fondlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - xarici valyutada 
 16358 A Digər dövlət fondlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - xarici valyutada 
 16359 A Digər dövlət fondlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - xarici valyutada  

      
1636 Dövlət fondlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

 16360 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş uzunmüddətli kreditlər 
- qiymətli metallarla 

 16362 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş uzunmüddətli kreditlər 
üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  

 16363 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş uzunmüddətli kreditlər 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

 16364 A Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş uzunmüddətli kreditlər 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

 16365 A Digər dövlət fondlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
 16367 A Digər dövlət fondlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 
 16368 A Digər dövlət fondlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - qiymətli metallarla  
 16369 A Digər dövlət fondlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - qiymətli metallarla 

     1691 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 
 16910 K-A Büdcə təşkilatlarına verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 
 16911 K-A Dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 

      
1696 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələr - milli 

valyutada 
 16960 A Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə müsbət 

tənzimləmələr - milli valyutada 
 16961 K-A Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə mənfi 

tənzimləmələr - milli valyutada 
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1697 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələr - xarici 
valyutada 

 16970 A Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə müsbət 
tənzimləmələr - xarici valyutada 

 16971 K-A Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə mənfi 
tənzimləmələr - xarici valyutada 

     1698 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələr - qiymətli 
metallarla 

 16980 A Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə müsbət 
tənzimləmələr - qiymətli metallarla 

 16981 K-A Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə mənfi 
tənzimləmələr - qiymətli metallarla 

     
     17 BEYNƏLXALQ MALİYYƏ İNSTİTUTLARI İLƏ HESABLAŞ-MALAR  
      

1701 Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar - milli valyutada 
AMB 17011 A Beynəlxalq Valyuta Fondundakı kvota - milli valyutada 
AMB 17012 A Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış kreditlər üzrə buraxılmış qiymətli 

kağızlar - milli valyutada 
AMB 17016 A Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə sair hesablaşmalar - milli valyutada 
AMB 17017 A Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 

milli  valyutada 
     1702 Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar - xarici valyutada 

AMB 17023 A Beynəlxalq Valyuta Fondunda yerləşdirilmiş vəsaitlər - xarici valyutada  
AMB 17026 A Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə sair hesablaşmalar - xarici valyutada 
AMB 17027 A Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 

xarici valyutada  
      

1703 Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar - xüsusi borcalma hüquqlarında 
AMB 17033 A Beynəlxalq Valyuta Fondunda yerləşdirilmiş vəsaitlər - xüsusi borcalma 

hüquqlarında 
AMB 17036 A Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə sair hesablaşmalar -xüsusi borcalma hüquqlarında 
AMB 17037 A Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar üzrə hesablanmış faizlər - xüsusi 

borcalma hüquqlarında 
     1704 Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar - milli valyutada 
 17042 A Digər beynəlxalq maliyyə institutlarından alınmış kreditlər üzrə buraxılmış 

qiymətli kağızlar - milli valyutada 
 17046 A Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar - milli valyutada 
 17047 A Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - milli valyutada 
    

1705 Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar - xarici valyutada 
 17056 A Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar - xarici valyutada 
 17057 A Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - xarici valyutada 

      
1706 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar - qiymətli metallarla 
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 17066 A Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar - qiymətli metallarla 
 17067 A Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - qiymətli metallarla  

     1796 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə tənzimləmələr - milli valyutada 
 17960 A Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə müsbət tənzimləmələr - 

milli valyutada 
 17961 K-A Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə mənfi tənzimləmələr - 

milli valyutada 

      
1797 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə tənzimləmələr - xarici valyutada 

 17970 A Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə müsbət tənzimləmələr - 
xarici valyutada 

 17971 K-A Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə mənfi tənzimləmələr - 
xarici valyutada 

      
1798 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə tənzimləmələr - qiymətli metallarla 

 17980 A Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə müsbət tənzimləmələr - 
qiymətli metallarla 

 17981 K-A Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə mənfi tənzimləmələr - 
qiymətli metallarla 

     
     18 DÖVLƏT MÜLKİYYƏTİNDƏ OLAN HÜQUQİ ŞƏXSLƏR, BƏLƏDİYYƏLƏR VƏ 

İCTİMAİ TƏŞKİLATLARA VERİLMİŞ KREDİTLƏR  

      
1801 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 18010 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 18012 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 
KT 18013 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 
KT 18014 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

     1802 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

KT 18020 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli 
valyutada 

KT 18022 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 18023 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 18024 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı 
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keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
1803 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 18030 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 18032 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 
KT 18033 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 
KT 18034 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
1804 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 18040 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 18042 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli 
valyutada 

KT 18043 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 

KT 18044 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada 

      
1805 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 18050 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 18052 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli 
valyutada 

KT 18053 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 

KT 18054 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada 

      
1806 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 18060 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 18062 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli 
valyutada 
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KT 18063 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 

KT 18064 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada 

      
1807 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 18070 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli 
valyutada 

KT 18072 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 18073 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 18074 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

   
 

1808 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

KT 18080 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

KT 18082 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli 
valyutada 

KT 18083 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 

KT 18084 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada 

     1809 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr 
və ictimai təşkilatların cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

KT 18090 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların cari hesabları üzrə overdraft - milli 
valyutada 

KT 18092 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların overdraft hesabları üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 18093 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 18094 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 
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borcları - milli valyutada 

      
1811 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 18110 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 18112 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 
KT 18113 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
KT 18114 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

     1812 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

KT 18120 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici 
valyutada 

KT 18122 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 18123 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 18124 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
1813 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 18130 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 18132 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 
KT 18133 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
KT 18134 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

    
  
 

1814 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

KT 18140 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

KT 18142 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici 
valyutada 

KT 18143 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
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hüquqi şəxslərin hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
KT 18144 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
1815 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 18150 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 18152 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici 
valyutada 

KT 18153 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 

KT 18154 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 

      
1816 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 18160 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 18162 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici 
valyutada 

KT 18163 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 

KT 18164 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 

      
1817 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 18170 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici 
valyutada 

KT 18172 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 18173 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 18174 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
1818 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
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KT 18180 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

KT 18182 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici 
valyutada 

KT 18183 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 

KT 18184 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 

     1819 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr 
və ictimai təşkilatların  cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

KT 18190 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların cari hesabları üzrə overdraft - xarici 
valyutada 

KT 18192 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların  overdraft hesabları üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 18193 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 18194 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların  overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

      
1821 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 
KT 18210 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 
KT 18212 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli 
metallarla 

KT 18213 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 
 

KT 18214 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

     1822 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

KT 18220 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - 
qiymətli metallarla 

KT 18222 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  

KT 18223 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
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dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

KT 18224 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

    1823 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

KT 18230 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

KT 18232 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli 
metallarla 

KT 18233 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

KT 18234 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

1824 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

KT 18240 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

KT 18242 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli 
metallarla 

KT 18243 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli 
metallarla  

KT 18244 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli 
metallarla 

      
1825 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 
KT 18250 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 
KT 18252 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli 
metallarla 

KT 18253 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli 
metallarla  

KT 18254 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli 
metallarla 

    

  
 
 
 
 



~ 49 ~ 
 

1826 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

KT 18260 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

KT 18262 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli 
metallarla 

KT 18263 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli 
metallarla  

KT 18264 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli 
metallarla 

      
1827 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 
KT 18270 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - 
qiymətli metallarla 

KT 18272 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 

KT 18273 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

KT 18274 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

     1828 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

KT 18280 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

KT 18282 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli 
metallarla 

KT 18283 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli 
metallarla  

KT 18284 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli 
metallarla 

      
1829 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr 

və ictimai təşkilatların  cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 
KT 18290 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 

bələdiyyələr və ictimai təşkilatların cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli 
metallarla 
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KT 18292 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların overdraft hesabları üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 

KT 18293 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla  

KT 18294 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların  overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla 

     1831 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 18310 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 18312 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli 
valyutada 

KT 18313 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 

KT 18314 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada  

      
1832 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 18320 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - 
milli valyutada 

KT 18322 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 18323 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 18324 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

     1833 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 18330 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 18332 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli 
valyutada 

KT 18333 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 
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KT 18334 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada 

      
1834 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 18340 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 18342 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - milli valyutada 

KT 18343 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 

KT 18344 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
milli valyutada 

     1835 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 18350 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 18352 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - milli valyutada 

KT 18353 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 

KT 18354 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
milli valyutada 

      
1836 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 18360 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 18362 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - milli valyutada 

KT 18363 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 

KT 18364 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
milli valyutada 

    
 
 

1837 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
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KT 18370 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - 
milli valyutada 

KT 18372 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 18373 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 18374 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
1838 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 18380 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 18382 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - milli valyutada 

KT 18383 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 

KT 18384 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
milli valyutada 

      
1839 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr 

və ictimai təşkilatlara verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 18390 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 

bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli 
valyutada 

KT 18392 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 18393 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara  verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 18394 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara  verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

     1841 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 18410 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 18412 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
xarici valyutada 
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KT 18413 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 

KT 18414 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada  

     1842 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 18420 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - 
xarici valyutada 

KT 18422 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 18423 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 18424 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
1843 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 18430 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 18432 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
xarici valyutada 

KT 18433 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 

KT 18434 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada  

     1844 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 18440 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 18442 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - xarici valyutada 

KT 18443 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 

KT 18444 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
xarici valyutada  
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1845 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 18450 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 18452 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - xarici valyutada 

KT 18453 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 

KT 18454 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
xarici valyutada  

     1846 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 18460 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 18462 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - xarici valyutada 

KT 18463 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 

KT 18464 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
xarici valyutada  

      
1847 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 18470 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - 
xarici valyutada 

KT 18472 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 18473 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 18474 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

    

 
 
 

1848 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
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KT 18480 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 18482 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - xarici valyutada 

KT 18483 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 

KT 18484 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
xarici valyutada 

      
1849 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr 

və ictimai təşkilatlara verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 18490 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 

bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici 
valyutada 

KT 18492 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 18493 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 18494 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara  verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

     1851 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

KT 18510 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

KT 18512 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
qiymətli metallarla  

KT 18513 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli 
metallarla  

KT 18514 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla  

      
1852 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 18520 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - 
qiymətli metallarla 

KT 18522 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 
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KT 18523 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

KT 18524 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla  

     1853 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

KT 18530 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

KT 18532 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
qiymətli metallarla  

KT 18533 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli 
metallarla  

KT 18534 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla  

      
1854 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 18540 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 18542 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - qiymətli metallarla  

KT 18543 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla  

KT 18544 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

     1855 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

KT 18550 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

KT 18552 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - qiymətli metallarla 

KT 18553 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla  

KT 18554 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 
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1856 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

KT 18560 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

KT 18562 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - qiymətli metallarla 

KT 18563 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla  

KT 18564 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

      
1857 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 18570 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - 
qiymətli metallarla 

KT 18572 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 

KT 18573 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

KT 18574 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
1858 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 18580 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 18582 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - qiymətli metallarla 

KT 18583 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla  

KT 18584 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

    

  
 
 
 

1859 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr 
və ictimai təşkilatlara  verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
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KT 18590 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli 
metallarla 

KT 18592 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 

KT 18593 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

KT 18594 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara  verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
1861 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 18610 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 18612 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
milli valyutada 

KT 18613 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 

KT 18614 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada 

      
1862 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 18620 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - 
milli valyutada 

KT 18622 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 18623 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 18624 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
1863 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 18630 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 18632 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
milli valyutada 
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KT 18633 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 

KT 18634 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada 

      
1864 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 18640 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 18642 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - milli valyutada 

KT 18643 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 

KT 18644 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
milli valyutada 

      
1865 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 18650 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 18652 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - milli valyutada 

KT 18653 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 

KT 18654 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
milli valyutada 

      
1866 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 18660 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 18662 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - milli valyutada 

KT 18663 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 

KT 18664 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
milli valyutada 
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1867 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 18670 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - 
milli valyutada 

KT 18672 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 18673 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 18674 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
1868 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 18680 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 18682 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - milli valyutada 

KT 18683 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 

KT 18684 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
milli valyutada 

      
1869 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr 

və ictimai təşkilatlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 18690 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 

bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara  verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli 
valyutada 

KT 18692 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 18693 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara  verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 18694 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara  verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

    

  
 
 
 

1871 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
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KT 18710 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 18712 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
xarici valyutada 

KT 18713 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 

KT 18714 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 

      
1872 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 18720 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - 
xarici valyutada 

KT 18722 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 18723 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 18724 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
1873 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 18730 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 18732 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
xarici valyutada 

KT 18733 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 

KT 18734 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 

      
1874  Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 18740 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 18742 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - xarici valyutada 
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KT 18743 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 

KT 18744 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
xarici valyutada 

      
1875 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 18750 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 18752 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - xarici valyutada 

KT 18753 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 

KT 18754 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
xarici valyutada 

      
1876 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 18760 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 18762 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - xarici valyutada 

KT 18763 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 

KT 18764 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
xarici valyutada 

      
1877 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 18770 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - 
xarici valyutada 

KT 18772 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 18773 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 18774 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 
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1878 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 18780 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 18782 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - xarici valyutada 

KT 18783 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 

KT 18784 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
xarici valyutada 

      
1879 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr 

və ictimai təşkilatlara  verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 18790 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 

bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici 
valyutada 

KT 18792 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 18793 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 18794 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara  verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
1881 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 18810 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 18812 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
qiymətli metallarla 

KT 18813 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla  

KT 18814 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

    

  
 
 
 

1882 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
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KT 18820 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - 
qiymətli metallarla 

KT 18822 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 

KT 18823 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

KT 18824 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
1883 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 18830 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 18832 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
qiymətli metallarla 

KT 18833 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla  

KT 18834 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

      
1884 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 18840 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 18842 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - qiymətli metallarla 

KT 18843 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla  

KT 18844 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

      
1885 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş uzunmüddətli kreditlər                - qiymətli metallarla 
KT 18850 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 18852 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - qiymətli metallarla 
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KT 18853 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla  

KT 18854 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

      
1886 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 18860 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 18862 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - qiymətli metallarla 

KT 18863 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla  

KT 18864 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

      
1887 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 18870 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - 
qiymətli metallarla 

KT 18872 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 

KT 18873 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

KT 18874 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

     1888 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

KT 18880 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

KT 18882 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - qiymətli metallarla 

KT 18883 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla  

KT 18884 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 
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1889 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr 

və ictimai təşkilatlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 18890 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 

bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli 
metallarla 

KT 18892 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 

KT 18893 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

KT 18894 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
1891 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş 

kreditlər üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 
KT 18910 K-A Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara 

verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 

      
1896 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş 

kreditlər üzrə tənzimləmələr - milli valyutada 
KT 18960 A Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara 

verilmiş kreditlər üzrə müsbət  tənzimləmələr - milli valyutada 
KT 18961 K-A Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara 

verilmiş kreditlər üzrə mənfi  tənzimləmələr - milli valyutada 

      
1897 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş 

kreditlər üzrə tənzimləmələr - xarici valyutada 
KT 18970 A Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara 

verilmiş kreditlər üzrə müsbət tənzimləmələr - xarici valyutada 
KT 18971 K-A Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara  

verilmiş kreditlər üzrə mənfi  tənzimləmələr - xarici valyutada 
    

1898 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş 
kreditlər üzrə tənzimləmələr - qiymətli metallarla 

KT 18980 A Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara 
verilmiş kreditlər üzrə müsbət tənzimləmələr - qiymətli metallarla 

KT 18981 K-A Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara 
verilmiş kreditlər üzrə mənfi tənzimləmələr - qiymətli metallarla 

     

    

 
 
 
 
 

20 DÖVLƏT MÜLKİYYƏTİNDƏ OLMAYAN HÜQUQİ ŞƏXSLƏRƏ VERİLMİŞ 
KREDİTLƏR  
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2001 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

KT 20010 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

KT 20012 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
milli valyutada 

KT 20013 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 

KT 20014 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
milli valyutada 

KT 20015 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

KT 20017 A 
Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - milli valyutada 

KT 20018 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 20019 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

      

2002 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

KT 20020 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə 
overdraft - milli valyutada 

KT 20022 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20023 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 20024 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

KT 20025 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları 
üzrə overdraft - milli valyutada 

KT 20027 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft 
hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20028 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft 
hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 20029 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft 
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hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
2003 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 20030 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 20032 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
milli valyutada 

KT 20033 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 

KT 20034 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
milli valyutada 

KT 20035 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

KT 20037 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - milli valyutada 

KT 20038 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 20039 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

      
2004 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 20040 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 20042 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
milli valyutada 

KT 20043 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 

KT 20044 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
milli valyutada 

KT 20045 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
 

KT 20047 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - milli valyutada 

KT 20048 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 
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borclar - milli valyutada 

KT 20049 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

      
2005 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 20050 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 20052 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
milli valyutada 

KT 20053 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 

KT 20054 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
milli valyutada 

KT 20055 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

KT 20057 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - milli valyutada 

KT 20058 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 20059 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

     2006 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

KT 20060 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

KT 20062 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
milli valyutada 

KT 20063 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 

KT 20064 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
milli valyutada 

KT 20065 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

KT 20067 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - milli valyutada 



~ 70 ~ 
 

KT 20068 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 20069 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

     2007 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

KT 20070 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə 
overdraft - milli valyutada 

KT 20072 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20073 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 20074 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

KT 20075 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları 
üzrə overdraft - milli valyutada 

KT 20077 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft 
hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20078 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft 
hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 20079 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft 
hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
2008 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 20080 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 20082 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
milli valyutada 

KT 20083 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 

KT 20084 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
milli valyutada 

KT 20085 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
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KT 20087 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - milli valyutada 

KT 20088 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 20089 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

      
2009 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari 

hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 20090 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 20092 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli 
valyutada 

KT 20093 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 

KT 20094 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada 

KT 20095 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

KT 20097 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
milli valyutada 

KT 20098 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 

KT 20099 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
milli valyutada 

      
2011 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 20110 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 20112 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
xarici valyutada 

KT 20113 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 

KT 20114 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
xarici valyutada 



~ 72 ~ 
 

KT 20115 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
 

KT 20117 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - xarici valyutada 

KT 20118 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 20119 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

      
2012 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 20120 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə 
overdraft - xarici valyutada 

KT 20122 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20123 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 20124 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

KT 20125 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları 
üzrə overdraft - xarici valyutada 

KT 20127 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft 
hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20128 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft 
hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 20129 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft 
hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
2013 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 20130 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 20132 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
xarici valyutada 

KT 20133 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 



~ 73 ~ 
 

xarici valyutada 

KT 20134 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
xarici valyutada 

KT 20135 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

KT 20137 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - xarici valyutada 

KT 20138 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 20139 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

      
2014 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 20140 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 20142 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
xarici valyutada 

KT 20143 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 

KT 20144 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları  - 
xarici valyutada 

KT 20145 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

KT 20147 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - xarici valyutada 

KT 20148 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 20149 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları  - xarici valyutada 

      

2015 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

KT 20150 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

KT 20152 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
xarici valyutada 
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KT 20153 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 

KT 20154 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
xarici valyutada 

KT 20155 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

KT 20157 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - xarici valyutada 

KT 20158 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 20159 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

      
2016 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 20160 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 20162 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
xarici valyutada 

KT 20163 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 

KT 20164 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
xarici valyutada 

KT 20165 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

KT 20167 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - xarici valyutada 

KT 20168 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 20169 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

      
2017 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 20170 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə 
overdraft - xarici valyutada 
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KT 20172 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20173 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 20174 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

KT 20175 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları 
üzrə overdraft - xarici valyutada 

KT 20177 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft 
hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20178 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft 
hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 20179 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft 
hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

    2018  Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

KT 20180 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

KT 20182 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
xarici valyutada 

KT 20183 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 

KT 20184 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
xarici valyutada 

KT 20185 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

KT 20187 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - xarici valyutada 

KT 20188 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 20189 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

      
2019 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari 

hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
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KT 20190 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

KT 20192 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici 
valyutada 

KT 20193 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 

KT 20194 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 

KT 20195 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

KT 20197 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
xarici valyutada 

KT 20198 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 

KT 20199 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
xarici valyutada 

     2021 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

KT 20210 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

KT 20212 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
qiymətli metallarla 

KT 20213 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla  

KT 20214 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

      
2022 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 
KT 20220 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə 
overdraft - qiymətli metallarla 

KT 20222 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  

KT 20223 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

KT 20224 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
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dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

    2023 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

KT 20230 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

KT 20232 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
qiymətli metallarla 

KT 20233 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla  

KT 20234 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

     2024 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft              - qiymətli metallarla 

KT 20240 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

KT 20242 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
qiymətli metallarla 

KT 20243 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla  

KT 20244 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları  - 
qiymətli metallarla 

     2025 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft             - qiymətli metallarla 

KT 20250 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

KT 20252 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
qiymətli metallarla 

KT 20253 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla  

KT 20254 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

     2026 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

KT 20260 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 
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KT 20262 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
qiymətli metallarla 

KT 20263 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla  

KT 20264 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla  

    2027 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

KT 20270 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə 
overdraft - qiymətli metallarla 

KT 20272 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 

KT 20273 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

KT 20274 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

     2028 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

KT 20280 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

KT 20282 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 
qiymətli metallarla 

KT 20283 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla  

KT 20284 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

      

     
     
     2029 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari 

hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 
KT 20290 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 
KT 20292 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli 
metallarla 
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KT 20293 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli 
metallarla  

KT 20294 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli 
metallarla 

      
2031 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə 

verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20310 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20312 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20313 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 20314 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada  

KT 20315 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 20317 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20318 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - milli valyutada 

KT 20319 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - milli valyutada  

      
2032 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20320 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli 
kreditlər - milli valyutada 

KT 20322 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli 
kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20323 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 20324 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada  

KT 20325 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
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KT 20327 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20328 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 20329 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada  

      
2033 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə 

verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20330 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20332 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20333 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 20334 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

KT 20335 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 20337 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20338 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - milli valyutada 

KT 20339 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - milli valyutada 

      
2034 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20340 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20342 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20343 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 20344 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada  
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KT 20345 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 20347 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20348 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - milli valyutada 

KT 20349 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - milli valyutada  

      
2035 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20350 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20352 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20353 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 20354 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada  

KT 20355 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 20357 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20358 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - milli valyutada 

KT 20359 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - milli valyutada  

      
2036 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20360 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
 

KT 20362 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20363 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 
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KT 20364 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada  

KT 20365 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 20367 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20368 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - milli valyutada 

KT 20369 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - milli valyutada  

      
2037 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20370 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli 
kreditlər - milli valyutada 

KT 20372 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli 
kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20373 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 20374 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada  

KT 20375 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 20377 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20378 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 20379 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada  

      
2038 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20380 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20382 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 
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KT 20383 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 20384 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

KT 20385 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 20387 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20388 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - milli valyutada 

KT 20389 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - milli valyutada 

      
2039 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş 

qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20390 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20392 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - milli valyutada 

KT 20393 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 

KT 20394 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
milli valyutada 
 

KT 20395 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 20397 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20398 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 20399 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

      
2041 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə 

verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20410 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
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KT 20412 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20413 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 20414 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

KT 20415 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 20417 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20418 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - xarici valyutada 

KT 20419 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - xarici valyutada 

      
2042 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20420 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli 
kreditlər - xarici valyutada 

KT 20422 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli 
kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20423 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 20424 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

KT 20425 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 20427 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 
 
 

KT 20428 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 20429 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 
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2043 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə 

verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20430 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20432 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20433 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 20434 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada  

KT 20435 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 20437 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20438 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - xarici valyutada 

KT 20439 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - xarici valyutada  

      
2044 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20440 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20442 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20443 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 20444 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada  

KT 20445 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 20447 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20448 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - xarici valyutada 

KT 20449 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
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faiz borcları - xarici valyutada  

     2045 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 20450 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 20452 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20453 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 20454 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada  

KT 20455 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 20457 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20458 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - xarici valyutada 

KT 20459 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - xarici valyutada  

      
2046 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20460 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20462 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20463 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 20464 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada  

KT 20465 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 20467 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20468 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - xarici valyutada 



~ 87 ~ 
 

KT 20469 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - xarici valyutada  

      
2047 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20470 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli 
kreditlər - xarici valyutada 

KT 20472 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli 
kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20473 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 20474 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

KT 20475 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 20477 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20478 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 20479 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
2048 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20480 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20482 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 
 
 

KT 20483 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 20484 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

KT 20485 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
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KT 20487 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20488 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - xarici valyutada 

KT 20489 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - xarici valyutada 

      
2049 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş 

qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20490 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20492 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - xarici valyutada 

KT 20493 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 

KT 20494 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
xarici valyutada 

KT 20495 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 20497 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20498 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 20499 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

      
2051 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə 

verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 20510 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 20512 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  

KT 20513 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla  

KT 20514 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla  
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2052 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

KT 20520 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli 
kreditlər - qiymətli metallarla 

KT 20522 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli 
kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 

KT 20523 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

KT 20524 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla  

     2053 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə 
verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

KT 20530 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

KT 20532 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  

KT 20533 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla  

KT 20534 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla  

      
2054 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər               - qiymətli metallarla 
KT 20540 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 20542 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  

KT 20543 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla  

KT 20544 A  Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla  

      
2055 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər          - qiymətli metallarla 
KT 20550 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 20552 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
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alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  

KT 20553 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla  

KT 20554 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla  

      
2056 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər               - qiymətli metallarla 
KT 20560 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 20562 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  

KT 20563 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla  

KT 20564 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla  

     2057 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

KT 20570 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli 
kreditlər - qiymətli metallarla 

KT 20572 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli 
kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 

KT 20573 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

KT 20574 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla  

      
2058 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 20580 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 20582 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  

KT 20583 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla  

KT 20584 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
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rezident hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla  

      
2059 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş 

qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 20590 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 20592 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - qiymətli metallarla  

KT 20593 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla  

KT 20594 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla  

      
2061 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə 

verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20610 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20612 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20613 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 
 

KT 20614 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada  

KT 20615 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 20617 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20618 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 20619 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - milli valyutada  

      
2062 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20620 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli 
kreditlər - milli valyutada 
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KT 20622 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli 
kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20623 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 20624 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada  

KT 20625 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 20627 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20628 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 20629 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada  

      
2063 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə 

verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20630 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20632 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20633 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 20634 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

KT 20635 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
 

KT 20637 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20638 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 20639 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - milli valyutada 
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2064 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 20640 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 20642 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20643 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 20644 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

KT 20645 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 20647 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20648 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 20649 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - milli valyutada  

      
2065 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20650 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20652 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20653 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 20654 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada  

KT 20655 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 20657 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20658 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 20659 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - milli valyutada  
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2066 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20660 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20662 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20663 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 20664 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada  

KT 20665 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 20667 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20668 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 20669 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - milli valyutada  

      
2067 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20670 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli 
kreditlər - milli valyutada 
 

KT 20672 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli 
kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20673 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 20674 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada  

KT 20675 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 20677 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20678 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
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uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 
KT 20679 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada  

      
2068 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20680 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
 

KT 20682 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20683 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 20684 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

KT 20685 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 20687 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20688 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 20689 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
2069 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş 

uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20690 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 20692 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - milli valyutada 

KT 20693 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 
 

KT 20694 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
milli valyutada  

KT 20695 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

KT 20697 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
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alınacaq faizlər - milli valyutada 

KT 20698 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 20699 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada  

      
2071 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə 

verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20710 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20712 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20713 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 20714 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada  

KT 20715 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
 

KT 20717 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20718 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 20719 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - xarici valyutada  

      
2072 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20720 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli 
kreditlər - xarici valyutada 

KT 20722 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli 
kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20723 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 20724 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 
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KT 20725 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 20727 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20728 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 20729 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
2073 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə 

verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20730 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20732 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20733 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 20734 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada  

KT 20735 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 20737 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 
 

KT 20738 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 20739 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - xarici valyutada  

     2074 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 20740 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 20742 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20743 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 
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KT 20744 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada  

KT 20745 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 20747 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20748 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 20749 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - xarici valyutada  

      
2075 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20750 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20752 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20753 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 20754 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada  

KT 20755 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 20757 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20758 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 20759 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - xarici valyutada  

      
2076 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20760 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20762 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20763 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
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borclar - xarici valyutada 

KT 20764 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada  

KT 20765 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 20767 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20768 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 20769 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - xarici valyutada  

      
2077 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20770 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli 
kreditlər - xarici valyutada 

KT 20772 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli 
kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20773 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 20774 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

KT 20775 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 20777 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20778 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 20779 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada  

      
2078 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20780 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20782 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
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rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20783 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 20784 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

KT 20785 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 20787 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20788 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 20789 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - xarici valyutada  

      
2079 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş 

uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20790 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 20792 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - xarici valyutada 

KT 20793 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 

KT 20794 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
xarici valyutada  
 

KT 20795 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 20797 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - xarici valyutada 

KT 20798 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 20799 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada  

      
2081 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə 

verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 20810 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
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rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 20812 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  

KT 20813 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla  

KT 20814 A Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla  

      
2082 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli 
metallarla 

KT 20820 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli 
kreditlər - qiymətli metallarla 

KT 20822 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli 
kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 

KT 20823 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

KT 20824 A Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla  

      
2083 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə 

verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 20830 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 20832 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  

KT 20833 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla  

KT 20834 A İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla  

      
2084 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər               - qiymətli metallarla 
KT 20840 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
 

KT 20842 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  
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KT 20843 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla  

KT 20844 A Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla  

      
2085 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 20850 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 20852 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  

KT 20853 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla  

KT 20854 A Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla  

      
2086 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər              - qiymətli metallarla 
KT 20860 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 20862 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  

KT 20863 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

KT 20864 A Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla  

     2087 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli 
metallarla 

KT 20870 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli 
kreditlər - qiymətli metallarla 

KT 20872 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli 
kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 

KT 20873 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  

KT 20874 A Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli 
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kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla  

      
2088 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 20880 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 20882 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlər - qiymətli metallarla  

KT 20883 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla  

KT 20884 A Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla  

      
2089 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş 

uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 20890 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 20892 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlər - qiymətli metallarla  

KT 20893 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla  

KT 20894 A Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla  

      
2091 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatlar - milli 

valyutada 
KT 20910 K-A Dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə 

ehtiyatlar - milli valyutada 
KT 20911 K-A Dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər 

üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 

      
2096 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələr - milli 

valyutada 
KT 20960 A Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə müsbət 

tənzimləmələr - milli valyutada 
KT 20961 K-A Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə mənfi 

tənzimləmələr - milli valyutada 
2097 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələr - xarici 

valyutada 
KT 20970 A Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə müsbət 

tənzimləmələr - xarici valyutada 
KT 20971 K-A Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə mənfi 
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tənzimləmələr - xarici valyutada 
    2098 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələr - 

qiymətli metallarla 
KT 20980 A Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə müsbət 

tənzimləmələr - qiymətli metallarla 
KT 20981 K-A Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə mənfi 

tənzimləmələr - qiymətli metallarla 

     
     21 FİZİKİ ŞƏXSLƏR VƏ FƏRDİ SAHİBKARLARA VERİLMİŞ KREDİTLƏR  

      
2101 Fiziki şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 21010 A Rezident fiziki şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 21012 A Rezident fiziki şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 

milli valyutada 
KT 21013 A Rezident fiziki şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 

milli valyutada 
KT 21014 A Rezident fiziki şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 

milli valyutada 
KT 21015 A Qeyri-rezident fiziki şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 21017 A Qeyri-rezident fiziki şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - milli valyutada 
KT 21018 A Qeyri-rezident fiziki şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 

- milli valyutada 
KT 21019 A Qeyri-rezident fiziki şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 

- milli valyutada 

      
2102 Fiziki şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 21020 A Rezident fiziki şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 21022 A Rezident fiziki şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - 

xarici valyutada 
KT 21023 A Rezident fiziki şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 

xarici valyutada 
KT 21024 A Rezident fiziki şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 

xarici valyutada 
KT 21025 A Qeyri-rezident fiziki şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 21027 A Qeyri-rezident fiziki şəxslərin overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - xarici valyutada 
KT 21028 A Qeyri-rezident fiziki şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 

- xarici valyutada 
KT 21029 A Qeyri-rezident fiziki şəxslərin overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 

- xarici valyutada 

      
2104 Fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 21040 A Rezident fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 21042 A Rezident fərdi sahibkarların overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - milli valyutada 
KT 21043 A Rezident fərdi sahibkarların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
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milli valyutada 
KT 21044 A Rezident fərdi sahibkarların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 

milli valyutada 
KT 21045 A Qeyri-rezident fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 21047 A Qeyri-rezident fərdi sahibkarların overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - milli valyutada 
KT 21048 A Qeyri-rezident fərdi sahibkarların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - milli valyutada 
KT 21049 A Qeyri-rezident fərdi sahibkarların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - milli valyutada 

      
2105 Fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 21050 A Rezident fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 21052 A Rezident fərdi sahibkarların overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - xarici valyutada 
KT 21053 A Rezident fərdi sahibkarların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 

xarici valyutada 
KT 21054 A Rezident fərdi sahibkarların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 

xarici valyutada 
 

KT 21055 A Qeyri-rezident fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 21057 A Qeyri-rezident fərdi sahibkarların overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - xarici valyutada 
KT 21058 A Qeyri-rezident fərdi sahibkarların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - xarici valyutada 
KT 21059 A Qeyri-rezident fərdi sahibkarların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - xarici valyutada 

      
2106 Fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 
KT 21060 A Rezident fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla  
KT 21062 A Rezident fərdi sahibkarların overdraft hesabları üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - qiymətli metallarla  
KT 21063 A Rezident fərdi sahibkarların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 

qiymətli metallarla   
KT 21064 A Rezident fərdi sahibkarların overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 

qiymətli metallarla 

      
2107 Ödəniş kartları ilə fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər - milli  valyutada 
KT 21070 A Ödəniş kartları ilə rezident fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər - milli valyutada 
KT 21072 A Ödəniş kartları ilə rezident fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - milli valyutada 
KT 21073 A Ödəniş kartları ilə rezident fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - milli valyutada 
KT 21074 A Ödəniş kartları ilə rezident fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - milli valyutada 
KT 21075 A Ödəniş kartları ilə qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər - milli 

valyutada 
KT 21077 A Ödəniş kartları ilə qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 
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KT 21078 A Ödəniş kartları ilə qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 21079 A Ödəniş kartları ilə qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

    
  
 

2108 Ödəniş kartları ilə fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər - xarici valyutada  
KT 21080 A Ödəniş kartları ilə rezident fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər - xarici valyutada 
KT 21082 A Ödəniş kartları ilə rezident fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - xarici valyutada 
KT 21083 A Ödəniş kartları ilə rezident fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - xarici valyutada 
KT 21084 A Ödəniş kartları ilə rezident fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - xarici valyutada 
KT 21085 A Ödəniş kartları ilə qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər - xarici 

valyutada 
KT 21087 A Ödəniş kartları ilə qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 
KT 21088 A Ödəniş kartları ilə qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
KT 21089 A Ödəniş kartları ilə qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
2111 Fiziki şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

 21110 A Rezident fiziki şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
 21112 A Rezident fiziki şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - milli valyutada 
 21113 A Rezident fiziki şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - milli valyutada 
 21114 A Rezident fiziki şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - milli valyutada 
KT 21115 A Qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 21117 A Qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - milli valyutada 
KT 21118 A Qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - milli valyutada 
KT 21119 A Qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - milli valyutada 

      
2112 Fiziki şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 21120 A Rezident fiziki şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
 21122 A Rezident fiziki şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - xarici valyutada 
 21123 A Rezident fiziki şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - xarici valyutada 
 21124 A Rezident fiziki şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - xarici valyutada 
KT 21125 A Qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 21127 A Qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
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alınacaq faizlər - xarici valyutada 
KT 21128 A Qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - xarici valyutada 
KT 21129 A Qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - xarici valyutada 

      
2114 Fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 21140 A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 21142 A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - milli valyutada 
KT 21143 A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - milli valyutada 
KT 21144 A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - milli valyutada 
KT 21145 A Qeyri-rezident fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli 

valyutada 
KT 21147 A Qeyri-rezident fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 
KT 21148 A Qeyri-rezident fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - milli valyutada 
KT 21149 A Qeyri-rezident fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
2115 Fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada  
KT 21150 A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 21152 A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - xarici valyutada 
KT 21153 A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - xarici valyutada 
KT 21154 A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - xarici valyutada 
KT 21155 A Qeyri-rezident fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici 

valyutada 
KT 21157 A Qeyri-rezident fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 
KT 21158 A Qeyri-rezident fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
KT 21159 A Qeyri-rezident fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
2116 Fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla   
KT 21160 A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla  
KT 21162 A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 
KT 21163 A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - qiymətli metallarla   
KT 21164 A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - qiymətli metallarla  

      



~ 108 ~ 
 

2121 Fiziki şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
 21210 A Rezident fiziki şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
 21212 A Rezident fiziki şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - milli valyutada 
 21213 A Rezident fiziki şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - milli valyutada 
 21214 A Rezident fiziki şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - milli valyutada 
KT 21215 A Qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 21217 A Qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - milli valyutada 
KT 21218 A Qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - milli valyutada 
KT 21219 A Qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - milli valyutada 

      
2122 Fiziki şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 21220 A Rezident fiziki şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
 21222 A Rezident fiziki şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - xarici valyutada 
 21223 A Rezident fiziki şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - xarici valyutada 
 21224 A Rezident fiziki şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - xarici valyutada 
KT 21225 A Qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 21227 A Qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - xarici valyutada 
KT 21228 A Qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - xarici valyutada 
KT 21229 A Qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - xarici valyutada 

      
2124 Fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 21240 A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 21242 A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - milli valyutada 
KT 21243 A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - milli valyutada 
KT 21244 A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - milli valyutada 
KT 21245 A Qeyri-rezident fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli 

valyutada 
KT 21247 A Qeyri-rezident fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 
KT 21248 A Qeyri - qezident fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - milli valyutada 
KT 21249 A Qeyri-rezident fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - milli valyutada 
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2125 Fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada  
KT 21250 A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 21252 A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - xarici valyutada 
KT 21253 A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - xarici valyutada 
KT 21254 A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - xarici valyutada 
KT 21255 A Qeyri-rezident fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici 

valyutada 
KT 21257 A Qeyri-rezident fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə 

hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 
KT 21258 A Qeyri-rezident fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
KT 21259 A Qeyri-rezident fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

    
  
 

2126 Fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla  
KT 21260 A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla  
KT 21262 A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

alınacaq faizlər - qiymətli metallarla 
KT 21263 A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - qiymətli metallarla   
KT 21264 A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - qiymətli metallarla  

      
2191 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 

 21910 K-A Rezident fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 
KT 21911 K-A Qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 
KT 21912 K-A Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 
KT 21913 K-A Qeyri-rezident fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatlar - milli 

valyutada 

      
2196 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələr - milli valyutada 

 21960 A Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə müsbət tənzimləmələr 
- milli valyutada 

 21961 K-A Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə mənfi tənzimləmələr - 
milli valyutada 

      
2197 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələr - xarici valyutada 

 21970 A Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə müsbət tənzimləmələr 
- xarici valyutada 

 21971 K-A Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə mənfi tənzimləmələr - 
xarici valyutada 

    
  
 

2198 Fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələr - qiymətli metallarla 
KT 21980 A Fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə müsbət tənzimləmələr - qiymətli 
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metallarla 
KT 21981 K-A Fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə mənfi tənzimləmələr - qiymətli 

metallarla 

     
     23 DİGƏR KREDİTLƏR VƏ ƏMƏLİYYATLAR  

      
2301 Akkreditivlər üzrə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

 23010 A Akkreditivlər üzrə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
 23012 A Akkreditivlər üzrə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - milli valyutada 
 23013 A Akkreditivlər üzrə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 

- milli valyutada 
 23014 A Akkreditivlər üzrə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - milli valyutada 

      
2302 Akkreditivlər üzrə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 23020 A Akkreditivlər üzrə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
 23022 A Akkreditivlər üzrə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - xarici valyutada 
 23023 A Akkreditivlər üzrə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 

- xarici valyutada 
 23024 A Akkreditivlər üzrə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - xarici valyutada 

      
2303 Qarantiyalar üzrə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

 23030 A Qarantiyalar üzrə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
 23032 A Qarantiyalar üzrə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - milli valyutada 
 23033 A Qarantiyalar üzrə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 

- milli valyutada 
 23034 A Qarantiyalar üzrə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 

- milli valyutada 

      
2304 Qarantiyalar üzrə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 23040 A Qarantiyalar üzrə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
 23042 A Qarantiyalar üzrə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - xarici valyutada 
 23043 A Qarantiyalar üzrə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 

- xarici valyutada 
 23044 A Qarantiyalar üzrə verilmiş qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 

- xarici valyutada 

     2307 Digər qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
 23070 A Digər qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
 23072 A Digər qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 
 23073 A Digər qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 
 23074 A Digər qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 
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2308 Digər qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
 23080 A Digər qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
 23082 A Digər qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 
 23083 A Digər qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
 23084 A Digər qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
2309 Digər qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

 23090 A Digər qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
 23092 A Digər qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli 

metallarla 
 23093 A Digər qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla  
 23094 A Digər qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
2311 Akkreditivlər üzrə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

 23110 A Akkreditivlər üzrə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
 23112 A Akkreditivlər üzrə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - milli valyutada 
 23113 A Akkreditivlər üzrə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - milli valyutada 
 23114 A Akkreditivlər üzrə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - milli valyutada 
2312 Akkreditivlər üzrə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 23120 A Akkreditivlər üzrə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
 23122 A Akkreditivlər üzrə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - xarici valyutada 
 23123 A Akkreditivlər üzrə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - xarici valyutada 
 23124 A Akkreditivlər üzrə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - xarici valyutada 

      
2313 Qarantiyalar üzrə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

 23130 A Qarantiyalar üzrə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
 23132 A Qarantiyalar üzrə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - milli valyutada 
 23133 A Qarantiyalar üzrə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 

- milli valyutada 
 23134 A Qarantiyalar üzrə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - milli valyutada 

      
2314 Qarantiyalar üzrə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 23140 A Qarantiyalar üzrə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
 23142 A Qarantiyalar üzrə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq 

faizlər - xarici valyutada 
 23143 A Qarantiyalar üzrə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 

- xarici valyutada 
 23144 A Qarantiyalar üzrə verilmiş uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - xarici valyutada 

      
2317 Digər uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
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 23170 A Digər uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
 23172 A Digər uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 
 23173 A Digər uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 
 23174 A Digər uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
2318 Digər uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 23180 A Digər uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
 23182 A Digər uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici 

valyutada 
 23183 A Digər uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
 23184 A Digər uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 
    2319 Digər uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
 23190 A Digər uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
 23192 A Digər uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - qiymətli 

metallarla 
 23193 A Digər uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli 

metallarla  
 23194 A Digər uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli 

metallarla 

      
2320 Broker əməliyyatları - milli valyutada 
KT 23200 A Broker əməliyyatları - milli valyutada 
KT 23202 A Broker əməliyyatları üzrə hesablanmış alınacaq haqq və komissiya - milli 

valyutada 
KT 23203 A Broker əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş borclar - milli valyutada 

      
2321 Broker əməliyyatları - xarici valyutada 
KT 23210 A Broker əməliyyatları - xarici valyutada 
KT 23212 A Broker əməliyyatları üzrə hesablanmış alınacaq haqq və komissiya - xarici 

valyutada 
KT 23213 A Broker əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş borclar - xarici valyutada 

      
2322 Lizinq əməliyyatları - milli valyutada 

 23220 A Lizinq əməliyyatları - milli valyutada 
 23222 A Lizinq əməliyyatları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - milli valyutada 
 23223 A Lizinq əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 
 23224 A Lizinq əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
2323 Lizinq əməliyyatları - xarici valyutada 

 23230 A Lizinq əməliyyatları - xarici valyutada 
 23232 A Lizinq əməliyyatları üzrə hesablanmış alınacaq faizlər - xarici valyutada 
 23233 A Lizinq əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
 23234 A Lizinq əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 
    2324 Faktorinq əməliyyatları - milli valyutada 

KT 23240 A Faktorinq əməliyyatları - milli valyutada 
KT 23242 A Faktorinq əməliyyatları üzrə hesablanmış alınacaq haqq və komissiya - milli 

valyutada 
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KT 23243 A Faktorinq əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş borclar - milli valyutada 

      
2325 Faktorinq əməliyyatları - xarici valyutada 
KT 23250 A Faktorinq əməliyyatları - xarici valyutada 
KT 23252 A Faktorinq əməliyyatları üzrə hesablanmış alınacaq haqq və komissiya - xarici 

valyutada 
KT 23253 A Faktorinq əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş borclar - xarici valyutada 

      
2326 Forfeytinq əməliyyatları - milli valyutada 
KT 23260 A Forfeytinq əməliyyatları - milli valyutada 
KT 23262 A Forfeytinq əməliyyatları üzrə hesablanmış alınacaq haqq və komissiya - milli 

valyutada 
KT 23263 A Forfeytinq əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş borclar - milli valyutada 

      
2327 Forfeytinq əməliyyatları - xarici valyutada 
KT 23270 A Forfeytinq əməliyyatları - xarici valyutada 
KT 23272 A Forfeytinq əməliyyatları üzrə hesablanmış alınacaq haqq və komissiya - xarici 

valyutada 
KT 23273 A Forfeytinq əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş borclar - xarici valyutada 

      
2328 Anderraytinq və market-meyker əməliyyatları - milli valyutada 
KT 23280 A Anderraytinq və market-meyker əməliyyatları - milli valyutada 
KT 23282 A Anderraytinq və market-meyker əməliyyatları üzrə hesablanmış alınacaq haqq 

və komissiya - milli valyutada 

      
2329 Anderraytinq və market-meyker əməliyyatları - xarici valyutada 
KT 23290 A Anderraytinq və market-meyker əməliyyatları - xarici valyutada 
KT 23292 A Anderraytinq və market-meyker əməliyyatları üzrə hesablanmış alınacaq haqq 

və komissiya - xarici valyutada 

      
2330 Digər əməliyyatlar - milli valyutada 

 23300 A Digər əməliyyatlar - milli valyutada 
 23302 A Digər əməliyyatlar üzrə hesablanmış alınacaq məbləğlər - milli valyutada 
 23303 A Digər əməliyyatlar üzrə vaxtı keçmiş borclar - milli valyutada 

      
2331 Digər əməliyyatlar - xarici valyutada 

 23310 A Digər əməliyyatlar - xarici valyutada 
 23312 A Digər əməliyyatlar üzrə hesablanmış alınacaq məbləğlər - xarici valyutada 
 23313 A Digər əməliyyatlar üzrə vaxtı keçmiş borclar - xarici valyutada 

      
2332 Digər əməliyyatlar - qiymətli metallarla 

 23320 A Digər əməliyyatlar - qiymətli metallarla 
 23322 A Digər əməliyyatlar üzrə hesablanmış alınacaq məbləğlər - qiymətli metallarla 
 23323 A Digər əməliyyatlar üzrə vaxtı keçmiş borclar - qiymət-li metallarla 

      
2391 Digər kreditlər və əməliyyatlar üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 

 23910 K-A Digər kreditlər üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 

 23911 K-A Digər əməliyyatlar üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 
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2396 Digər kreditlər üzrə tənzimləmələr - milli valyutada 
 23960 A Digər kreditlər üzrə müsbət tənzimləmələr - milli valyutada 
 23961 K-A Digər kreditlər üzrə mənfi tənzimləmələr - milli valyutada 

      
2397 Digər kreditlər üzrə tənzimləmələr - xarici valyutada 

 23970 A Digər kreditlər üzrə müsbət tənzimləmələr - xarici valyutada 
 23971 K-A Digər kreditlər üzrə mənfi tənzimləmələr - xarici valyutada 

    

  
 
 

2398 Digər kreditlər üzrə tənzimləmələr - qiymətli metallarla 
 23980 A Digər kreditlər üzrə müsbət tənzimləmələr - qiymətli metallarla 
 23981 K-A Digər kreditlər üzrə mənfi tənzimləmələr - qiymətli metallarla 
        24 MƏNFƏƏT VERGİSİ AKTİVLƏRİ 

      
2401 Cari mənfəət vergisi üzrə hesablaşmalar - milli valyutada 
KT 24010 A Cari mənfəət vergisi üzrə hesablaşmalar - milli valyutada 

      
2451 Təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivi - milli valyutada 
KT 24510 A Təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivi - milli valyutada 

     
     25 DİGƏR AKTİVLƏR 

      
2501 Ödənilməkdə olan məbləğlər - milli valyutada 

 25010 A Ödəniş kartları üzrə başa çatdırılmamış hesablaşmalar - milli valyutada 
 25011 A Xarici valyutanın alınması/satılması üzrə başa çatdırılmamış hesablaşmalar - 

milli valyutada 
 25012 A Qiymətli metalların alınması/satılması üzrə başa çatdırılmamış  hesablaşmalar - 

milli valyutada 
 25019 A Digər ödənilməkdə olan məbləğlər - milli valyutada 

      
2502 Ödənilməkdə olan məbləğlər - xarici valyutada 

 25020 A Ödəniş kartları üzrə başa çatdırılmamış hesablaşmalar - xarici valyutada 
 25021 A Xarici valyutanın alınması/satılması üzrə başa çatdırılmamış hesablaşmalar - 

xarici valyutada 
 25022 A Qiymətli metalların alınması/satılması üzrə başa çatdırılmamış  hesablaşmalar - 

xarici valyutada 
 25029 A Digər ödənilməkdə olan məbləğlər - xarici valyutada 

      
2503 Hesablanmış komissiyalar - milli valyutada 

 25030 A Hüquqi şəxslərlə hesablaşmalar üzrə hesablanmış komissiyalar - milli valyutada 
 25031 A Fiziki şəxslərlə hesablaşmalar üzrə hesablanmış komissiyalar - milli valyutada 
 25039 A Digər hesablanmış komissiyalar - milli valyutada 

      
2504 Hesablanmış komissiyalar - xarici valyutada 

 25040 A Hüquqi şəxslərlə hesablaşmalar üzrə hesablanmış komissiyalar - xarici 
valyutada 
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 25041 A Fiziki şəxslərlə hesablaşmalar üzrə hesablanmış komissiyalar - xarici valyutada 
 25049 A Digər hesablanmış komissiyalar - xarici valyutada 

      
2505 İşçilərlə hesablaşmalar - milli valyutada 

 25052 A Avans məbləğləri üzrə hesablaşmalar - milli valyutada 

 25053 A Ezamiyyələr üzrə hesablaşmalar - milli valyutada 

 25059 A İşçilərlə digər  hesablaşmalar - milli valyutada 

      
2506 İşçilərlə hesablaşmalar - xarici valyutada 

 25062 A Avans məbləğləri üzrə hesablaşmalar - xarici valyutada 

 25063 A Ezamiyyələr üzrə hesablaşmalar - xarici valyutada 

 25069 A İşçilərlə digər hesablaşmalar - xarici valyutada 

      
2507 Müəyyən edilməmiş məbləğlər - milli valyutada 

 25070 A Banklararası əməliyyatlar üzrə müəyyən edilməmiş məbləğlər - milli valyutada 
 25079 A Digər müəyyən edilməmiş məbləğlər - milli valyutada 

      
2508 Müəyyən edilməmiş məbləğlər - xarici valyutada 

 25080 A Banklararası əməliyyatlar üzrə müəyyən edilməmiş məbləğlər - xarici valyutada 
 25089 A Digər müəyyən edilməmiş məbləğlər - xarici valyutada  

      
2509 Dövlət Büdcəsi ilə hesablaşmalar - milli valyutada 

 25090 A Dövlət Büdcəsi ilə hesablaşmalar - milli valyutada 

      
2510 Vergilər üzrə debitor borclar (mənfəət vergisi istisna olmaqla) - milli valyutada 
KT 25100 A Əlavə dəyər vergisi üzrə debitor borclar - milli valyutada 
KT 25101 A Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi üzrə debitor borclar - milli valyutada 
KT 25102 A Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi üzrə debitor borclar - milli valyutada 

 
 25103 A Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə debitor borclar - milli valyutada 

KT 25104 A Yol vergisi üzrə debitor borclar - milli valyutada 
 25105 A Ödəmə mənbəyində tutulan vergi üzrə debitor borclar - milli valyutada 
 25109 A Digər vergilər üzrə debitor borclar - milli valyutada 
    2511 Dövlət fondları ilə hesablaşmalar - milli valyutada 
 25110 A Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə hesablaşmalar - milli valyutada 
 25119 A Digər dövlət fondları ilə hesablaşmalar - milli valyutada 

      
2512 Qabaqcadan ödəmələr - milli valyutada 

 25120 A Əsas vəsaitlərin alınması üzrə qabaqcadan ödənişlər - milli valyutada 
 25121 A Qeyri-maddi aktivlərin alınması üzrə qabaqcadan ödənişlər - milli valyutada 
 25122 A Mal-materiallarınn alınması üzrə qabaqcadan ödənişlər - milli valyutada 
 25123 A Xidmətlərin alınması üzrə qabaqcadan ödənişlər - milli valyutada 
 25129 A Digər qabaqcadan ödəmələr - milli valyutada 

      
2513 Qabaqcadan ödəmələr - xarici valyutada 

 25130 A Əsas vəsaitlərin alınması üzrə qabaqcadan ödənişlər - xarici valyutada 
 25131 A Qeyri-maddi aktivlərin alınması üzrə qabaqcadan ödənişlər - xarici valyutada 
 25132 A Mal-materiallarınn alınması üzrə qabaqcadan ödənişlər - xarici valyutada 
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 25133 A Xidmətlərin alınması üzrə qabaqcadan ödənişlər - xarici valyutada 
 25139 A Digər qabaqcadan ödəmələr - xarici valyutada 

      
2514 Materiallar və ehtiyatlar - milli valyutada 

 25140 A Materiallar və ehtiyatlar - milli valyutada 

      
2515 Gələcək dövrün xərcləri - milli valyutada 

 25150 A Bank əməliyyatları üzrə gələcək dövrün xərcləri - milli valyutada 
 
 

 25151 A Təsərrüfat əməliyyatları üzrə gələcək dövrün xərcləri - milli valyutada 
 25159 A Digər gələcək dövrün xərcləri - milli valyutada 

      
2516 Gələcək dövrün xərcləri - xarici valyutada 

 25160 A Bank əməliyyatları üzrə gələcək dövrün xərcləri - xarici valyutada 
 25161 A Təsərrüfat əməliyyatları üzrə gələcək dövrün xərcləri - xarici valyutada 
 25169 A Digər gələcək dövrün xərcləri - xarici valyutada 

      
2517 Filiallararası hesablaşmalar - milli valyutada 

 25170 A Filiallararası hesablaşmalar - milli valyutada 
 25171 A Filiallararası hesablaşmalar üzrə verilmiş vəsaitlər - milli valyutada 

      
2518 Filiallararası hesablaşmalar - xarici valyutada 

 25180 A Filiallararası hesablaşmalar - xarici valyutada 
 25181 A Filiallararası hesablaşmalar üzrə verilmiş vəsaitlər - xarici valyutada 

      
2521 Alınacaq dividendlər üzrə tələblər - milli valyutada 
KT 25210 A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrdən alınacaq 

dividendlər üzrə tələblər - milli valyutada 
KT 25211 A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrdən alınacaq 

dividendlər üzrə tələblər - milli valyutada 
KT 25212 A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrdən alınacaq dividendlər 

üzrə tələblər - milli valyutada 
KT 25213 A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrdən alınacaq 

dividendlər üzrə tələblər - milli valyutada 
KT 25219 A Digər müəssisələrdən alınacaq dividendlər üzrə tələblər - milli valyutada 

      
2522 Alınacaq dividendlər üzrə tələblər - xarici valyutada 
KT 25220 A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrdən alınacaq 

dividendlər üzrə tələblər - xarici valyutada 
 
 

KT 25221 A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrdən alınacaq 
dividendlər üzrə tələblər - xarici valyutada 

KT 25222 A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrdən alınacaq dividendlər 
üzrə tələblər - xarici valyutada 

KT 25223 A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrdən alınacaq 
dividendlər üzrə tələblər - xarici valyutada 

KT 25229 A Digər müəssisələrdən alınacaq dividendlər üzrə tələblər - xarici valyutada 
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    2525 Affinaj edilməmiş qiymətli metallar - qiymətli metallarla 
 25250 A Affinaj edilməmiş qızıl - qiymətli metallarla 
 25251 A Affinaj edilməmiş digər qiymətli metallar - qiymətli metallarla 

      
2527 Digər aktivlər - milli valyutada 

 25270 A Digər debitorlar və digər aktivlər - milli valyutada 

      
2528 Digər aktivlər - xarici valyutada 

 25280 A Digər debitorlar və digər aktivlər - xarici valyutada 

      
2529 Digər aktivlər - qiymətli metallarla  

 25290 A Digər aktivlər - qiymətli metallarla  

      
2591 Digər aktivlər üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 

 25910 K-A Digər aktivlər üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 

     
     26 TÖRƏMƏ MALİYYƏ ALƏTLƏRİ  

      
2601 Törəmə maliyyə alətləri - milli valyutada 

 26010 A Forvard əməliyyatları - milli valyutada 

 26011 A Opsion əməliyyatları - milli valyutada 

 26012 A SVOP əməliyyatları - milli valyutada 

 26013 A Fyuçers əməliyyatları - milli valyutada 

 26019 A Digər əməliyyatlar - milli valyutada 

      
2602 Törəmə maliyyə alətləri - xarici valyutada 

 26020 A Forvard əməliyyatları - xarici valyutada 

 26021 A Opsion əməliyyatları - xarici valyutada 

 26022 A SVOP əməliyyatları - xarici valyutada 

 26023 A Fyuçers əməliyyatları - xarici valyutada 

 26029 A Digər əməliyyatlar - xarici valyutada 

     
     27 SATIŞ ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULAN AKTİVLƏR  

      
2701 Satış üçün nəzərdə tutulan aktivlər - milli valyutada 

 27010 A Ödənilməmiş borclar müqabilində götürülmüş daşınar əmlak - milli valyutada 
 27011 K-A Ödənilməmiş borclar müqabilində götürülmüş daşınar əmlak üzrə dəyərdən 

düşmə - milli valyutada 
 27012 A Ödənilməmiş borclar müqabilində götürülmüş daşınmaz əmlak - milli valyutada 
 27013 K-A Ödənilməmiş borclar müqabilində götürülmüş daşınmaz əmlak üzrə dəyərdən 

düşmə - milli valyutada 
 27018 A Satış üçün nəzərdə tutulan digər aktivlər - milli valyutada 
 27019 K-A Satış üçün nəzərdə tutulan digər aktivlər üzrə dəyərdən düşmə - milli valyutada 

      
2702 Xaric olunan qrup üzrə aktivlər - milli valyutada 
KT 27020 A Xaric olunan qrup üzrə aktivlər - milli valyutada 

 27021 K-A Xaric olunan qrup üzrə dəyərdən düşmə - milli valyutada 
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     28 ƏSAS VƏSAİTLƏR, QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR VƏ İNVES-TİSİYA MÜLKİYYƏTİ  

      
2801 Torpaq - milli valyutada 

 28010 A Torpaq - milli valyutada 

      
2802 Binalar və qurğular - milli valyutada 

 28020 A Binalar və qurğular - milli valyutada 
 28021 K-A Binalar və qurğular üzrə yığılmış köhnəlmə - milli valyutada 

      
2803 Mebel və avadanlıqlar - milli valyutada 

 28030 A Mebel və avadanlıqlar - milli valyutada 
 28031 K-A Mebel və avadanlıqlar üzrə yığılmış köhnəlmə - milli valyutada 

    
  
 

2804 Kompüter və rabitə avadanlıqları - milli valyutada 
 28040 A Kompüter və rabitə avadanlıqları - milli valyutada 
 28041 K-A Kompüter və rabitə avadanlıqları üzrə yığılmış köhnəlmə - milli valyutada 

      
2805 Nəqliyyat vasitələri - milli valyutada 

 28050 A Nəqliyyat vasitələri - milli valyutada 
 28051 K-A Nəqliyyat vasitələri üzrə yığılmış köhnəlmə - milli valyutada 

      
2806 Digər əsas vəsaitlər - milli valyutada 

 28060 A Digər əsas vəsaitlər - milli valyutada 
 28061 K-A Digər əsas vəsaitlər üzrə yığılmış köhnəlmə - milli valyutada 
    2807 Maliyyə icarəsinə götürülmüş əsas vəsaitlər - milli valyutada 
 28070 A Maliyyə icarəsinə götürülmüş əsas vəsaitlər - milli valyutada 
 28071 K-A Maliyyə icarəsinə götürülmüş əsas vəsaitlər üzrə yığılmış köhnəlmə - milli 

valyutada 

      
2808 İcarəyə alınmış əsas vəsaitlərin əsaslı təmiri - milli valyutada 

 28080 A İcarəyə alınmış əsas vəsaitlərin əsaslı təmiri - milli valyutada 
 28081 K-A İcarəyə alınmış əsas vəsaitlərin əsaslı təmiri üzrə yığılmış köhnəlmə - milli 

valyutada 

      
2809 Başa çatdırılmamış tikinti - milli valyutada 

 28090 A Başa çatdırılmamış tikinti - milli valyutada 

      
2810 İncəsənət əsərləri və digər kolleksiya əşyaları - milli valyutada 

 28100 A İncəsənət əsərləri və digər kolleksiya əşyaları - milli valyutada 

      
2811 Proqram təminatları - milli valyutada 

 28110 A Proqram təminatları - milli valyutada 
 28111 K-A Proqram təminatları üzrə yığılmış amortizasiya - milli valyutada 

      
2812 Lisenziyalar - milli valyutada 
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 28120 A Lisenziyalar - milli valyutada 
 28121 K-A Lisenziyalar üzrə yığılmış amortizasiya - milli valyutada 

2813 Digər qeyri-maddi aktivlər - milli valyutada 
 28130 A Digər qeyri-maddi aktivlər - milli valyutada 
 28131 K-A Digər qeyri-maddi aktivlər üzrə yığılmış amortizasiya - milli valyutada 

      
2814 Qudvil - milli valyutada 

 28140 A Qudvil - milli valyutada 

      
2815 İnvestisiya mülkiyyəti - milli valyutada 

 28150 A İnvestisiya mülkiyyəti - milli valyutada 
 28151 K-A İnvestisiya mülkiyyəti üzrə yığılmış köhnəlmə - milli valyutada 

     
     29 İNVESTİSİYALAR 

      
2901 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyalar - milli valyutada 
KT 29010 A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyalar - milli 

valyutada 
KT 29013 A/K-A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyalar üzrə 

yenidənqiymətləndirmə - milli valyutada 
KT 29016 K-A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyalar üzrə 

dəyərdən düşmə - milli valyutada 

      
2902 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyalar - milli 

valyutada 
KT 29020 A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyalar 

- milli valyutada 
KT 29023 A/K-A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyalar 

üzrə yenidənqiymətləndirmə - milli valyutada 
KT 29026 K-A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyalar 

üzrə dəyərdən düşmə - milli valyutada 

      
2903 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyalar - xarici valyutada  
KT 29030 A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyalar - 

xarici valyutada  
KT 29033 A/K-A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyalar üzrə 

yenidənqiymətləndirmə - xarici valyutada 
KT 29036 K-A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyalar üzrə 

dəyərdən düşmə - xarici valyutada  

      
2904 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyalar - xarici 

valyutada  
KT 29040 A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyalar 

- xarici valyutada  
KT 29043 A/K-A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyalar 

üzrə yenidənqiymətləndirmə - xarici valyutada  
KT 29046 K-A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyalar 

üzrə dəyərdən düşmə - xarici valyutada  
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2905 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyalar- milli  valyutada 
KT 29050 A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyalar - milli  

valyutada 
KT 29053 A/K-A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyalar üzrə 

yenidənqiymətləndirmə - milli  valyutada 
KT 29056 K-A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyalar üzrə 

dəyərdən düşmə - milli valyutada 

      
2906 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyalar- milli  valyutada 
KT 29060 A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyalar - 

milli valyutada 
KT 29063 A/K-A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyalar 

üzrə yenidənqiymətləndirmə - milli  valyutada 
KT 29066 K-A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyalar 

üzrə dəyərdən düşmə - milli  valyutada 

      
2907 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyalar- xarici valyutada  
KT 29070 A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyalar - xarici 

valyutada 
KT 29073 A/K-A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyalar üzrə 

yenidənqiymətləndirmə - xarici valyutada 
KT 29076 K-A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyalar üzrə 

dəyərdən düşmə - xarici valyutada 
    2908 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyalar- xarici 

valyutada  
KT 29080 A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyalar - 

xarici valyutada 
KT 29083 A/K-A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyalar 

üzrə yenidənqiymətləndirmə - xarici valyutada  
KT 29086 K-A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyalar 

üzrə dəyərdən düşmə - xarici valyutada 

      
2909 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyalar - milli valyutada 
KT 29090 A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyalar - milli 

valyutada 
KT 29093 A/K-A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyalar üzrə 

yenidənqiymətləndirmə - milli valyutada 
KT 29096 K-A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyalar üzrə 

dəyərdən düşmə - milli valyutada 

      
2910 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyalar - milli 

valyutada 
KT 29100 A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyalar - 

milli valyutada 
KT 29103 A/K-A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyalar 

üzrə yenidənqiymətləndirmə - milli valyutada 
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KT 29106 K-A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyalar 
üzrə dəyərdən düşmə - milli valyutada 

2911 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyalar - xarici valyutada 
KT 29110 A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyalar - xarici 

valyutada 
KT 29113 A/K-A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyalar üzrə 

yenidənqiymətləndirmə - xarici valyutada 
KT 29116 K-A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyalar üzrə 

dəyərdən düşmə - xarici valyutada 
    2912 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyalar - xarici 

valyutada 
KT 29120 A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyalar - 

xarici valyutada 
KT 29123 A/K-A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyalar 

üzrə yenidənqiymətləndirmə - xarici valyutada 
KT 29126 K-A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyalar 

üzrə dəyərdən düşmə - xarici valyutada 

      
2991 Investisiyalar üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 
KT 29910 K-A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyalar üzrə 

ehtiyatlar - milli valyutada  
KT 29911 K-A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyalar üzrə 

ehtiyatlar - milli valyutada  
KT 29912 K-A Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyalar üzrə 

ehtiyatlar - milli valyutada  
KT 29913 K-A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyalar 

üzrə ehtiyatlar - milli valyutada  
KT 29914 K-A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı mü-əssisələrə investisiyalar 

üzrə ehtiyatlar - milli valyutada  
KT 29915 K-A Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyalar 

üzrə ehtiyatlar - milli valyutada  
 
 
 
 
 

ÖHDƏLİKLƏR 
 

31 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI (AMB) QARŞISINDA 
ÖHDƏLİKLƏR  

          
3102 AMB-nin «loro» müxbir hesabları - xarici valyutada 
KT 31020 P AMB-nin «loro» müxbir hesabları - xarici valyutada 
KT 31021 P AMB-nin bloklaşdırılmış «loro» müxbir hesabları - xarici valyutada 
KT 31022 P AMB-nin «loro» müxbir hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici 
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valyutada 

          
3103 AMB-nin «loro» müxbir hesabları - qiymətli metallarla 
KT 31030 P AMB-nin «loro» müxbir hesabları - qiymətli metallarla 
KT 31031 P AMB-nin bloklaşdırılmış «loro» müxbir hesabları - qiymətli metallarla 
KT 31032 P AMB-nin «loro» müxbir hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli 

metallarla 
         
3104 AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 31040 P AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - milli valyutada 
KT 31042 P AMB-dəki overdraft hesabları üzrə hesablanmış ödəni-ləcək faizlər - milli 

valyutada 
KT 31043 P AMB-dəki overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 
KT 31044 P AMB-dəki overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

         
3105 AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 31050 P AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - xarici valyutada 
KT 31052 P AMB-dəki overdraft hesabları üzrə hesablanmış ödəni-ləcək faizlər - xarici 

valyutada 
KT 31053 P AMB-dəki overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
KT 31054 P AMB-dəki overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

         

     
     3106 AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - qiymətli metallarla 
KT 31060 P AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - qiymətli metallarla 
KT 31062 P AMB-dəki overdraft hesabları üzrə hesablanmış ödəni-ləcək faizlər - qiymətli 

metallarla 
KT 31063 P AMB-dəki overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 
KT 31064 P AMB-dəki overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

         
3111 AMB-dən cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - milli valyutada 
KT 31110 P AMB-dən cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - milli valyutada 
KT 31112 P AMB-dən cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək 

faizlər - milli valyutada 
KT 31113 P AMB-dən cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 

milli valyutada 
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KT 31114 P AMB-dən cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
milli valyutada 

         
3112 AMB-dən cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - xarici valyutada 
KT 31120 P AMB-dən cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - xarici valyutada 
KT 31122 P AMB-dən cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək 

faizlər - xarici valyutada 
KT 31123 P AMB-dən cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 

xarici valyutada 
KT 31124 P AMB-dən cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 

xarici valyutada 
          
3113 AMB-dən cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 
KT 31130 P AMB-dən cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - qiymətli metallarla  
KT 31132 P AMB-dən cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək 

faizlər - qiymətli metallarla 
KT 31133 P AMB-dən cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 

qiymətli metallarla  
KT 31134 P AMB-dən cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 

qiymətli metallarla  
         
     
3114 AMB-dən alınmış qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 31140 P AMB-dən alınmış qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 31142 P AMB-dən alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 

milli valyutada 
KT 31143 P AMB-dən alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 

valyutada 
KT 31144 P AMB-dən alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 

valyutada 
         
3115 AMB-dən alınmış qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 31150 P AMB-dən alınmış qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 31152 P AMB-dən alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 

xarici valyutada 
KT 31153 P AMB-dən alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 

valyutada 
KT 31154 P AMB-dən alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 

valyutada 
         
3116 AMB-dən alınmış qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 31160 P AMB-dən alınmış qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla  
KT 31162 P AMB-dən alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 

qiymətli metallarla 
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KT 31163 P AMB-dən alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli 
metallarla  

KT 31164 P AMB-dən alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli 
metallarla  

       
3121 AMB-dən cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - milli valyutada 
KT 31210 P AMB-dən cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - milli valyutada 
KT 31212 P AMB-dən cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək 

faizlər - milli valyutada 
KT 31213 P AMB-dən cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 

milli valyutada 
KT 31214 P AMB-dən cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 

milli valyutada 

     
     

 
   

 
 

3122 AMB-dən cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - xarici valyutada 
KT 31220 P AMB-dən cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - xarici valyutada 
KT 31222 P AMB-dən cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək 

faizlər - xarici valyutada 
KT 31223 P AMB-dən cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 

xarici valyutada 
KT 31224 P AMB-dən cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 

xarici valyutada 
       
3123 AMB-dən cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 
KT 31230 P AMB-dən cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 

KT 31232 P AMB-dən cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 

KT 31233 P AMB-dən cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla 

KT 31234 P AMB-dən cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

       
3124 AMB-dən alınmış uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 31240 P AMB-dən alınmış uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 31242 P AMB-dən alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 

milli valyutada 
KT 31243 P AMB-dən alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 

valyutada 
KT 31244 P AMB-dən alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 

valyutada 
       
3125 AMB-dən alınmış uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
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KT 31250 P AMB-dən alınmış uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 31252 P AMB-dən alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
xarici valyutada 

KT 31253 P AMB-dən alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 

KT 31254 P AMB-dən alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 

       
 
     
3126 AMB-dən alınmış uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
KT 31260 P AMB-dən alınmış uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

KT 31262 P AMB-dən alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
qiymətli metallarla 

KT 31263 P AMB-dən alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla 

KT 31264 P AMB-dən alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

       
3171 AMB ilə REPO əməliyyatları - milli valyutada 
KT 31710 P AMB ilə REPO əməliyyatları - milli valyutada 
KT 31712 P AMB ilə REPO əməliyyatları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 

valyutada 
KT 31713 P AMB ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 
KT 31714 P AMB ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

       
3172 AMB ilə REPO əməliyyatları - xarici valyutada 
KT 31720 P AMB ilə REPO əməliyyatları - xarici valyutada 
KT 31722 P AMB ilə REPO əməliyyatları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici 

valyutada 
KT 31723 P AMB ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
KT 31724 P AMB ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

       
3196 AMB qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - milli valyutada 
KT 31960 P AMB qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət tənzimləmələr - milli valyutada 
KT 31961 K-P AMB qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələr - milli valyutada 

       
3197 AMB qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - xarici valyutada 
KT 31970 P AMB qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət tənzimləmələr - xarici valyutada 
KT 31971 K-P AMB qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələr - xarici valyutada 
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3198 AMB qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - qiymətli metallarla 
KT 31980 P AMB qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət tənzimləmələr - qiymətli metallarla 
KT 31981 K-P AMB qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələr - qiymətli metallarla 

     
     32 DÖVRİYYƏDƏ OLAN NAĞD PUL  
       
3201 Dövriyyədə olan banknotlar - milli valyutada 
AMB 32010 P Dövriyyədə olan banknotlar - milli valyutada 
       
 3202 Dövriyyədə olan sikkələr - milli valyutada 
AMB 32020 P Dövriyyədə olan sikkələr - milli valyutada 
      

     35 MALİYYƏ SEKTORU QARŞISINDA ÖHDƏLİKLƏR  
       
3501 Bankların «loro» müxbir hesabları - milli valyutada 
AMB 35010 P Rezident bankların «loro» müxbir hesabları - milli valyutada 
AMB 35011 P Rezident bankların bloklaşdırılmış «loro» müxbir hesabları - milli valyutada 
AMB 35012 P Rezident bankların «loro» müxbir hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 

milli valyutada 
 35015 P Qeyri-rezident bankların «loro» müxbir hesabları - milli valyutada 
 35016 P Qeyri-rezident bankların bloklaşdırılmış «loro» müxbir hesabları - milli valyutada 
 35017 P Qeyri-rezident bankların «loro» müxbir hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək 

faizlər - milli valyutada 
       
3502 Bankların «loro» müxbir hesabları - xarici valyutada 

 35020 P Rezident bankların «loro» müxbir hesabları - xarici valyutada 
 35021 P Rezident bankların bloklaşdırılmış «loro» müxbir hesabları - xarici valyutada 
 35022 P Rezident bankların «loro» müxbir hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 

xarici valyutada 
 35025 P Qeyri-rezident bankların «loro» müxbir hesabları - xarici valyutada 
 35026 P Qeyri-rezident bankların bloklaşdırılmış «loro» müxbir hesabları - xarici 

valyutada 
 35027 P Qeyri-rezident bankların «loro» müxbir hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək 

faizlər - xarici valyutada 
    

3503 Bankların «loro» müxbir hesabları - qiymətli metallarla 
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 35030 P Rezident bankların «loro» müxbir hesabları - qiymətli metallarla 

 35031 P Rezident bankların bloklaşdırılmış «loro» müxbir hesabları - qiymətli metallarla 

 35032 P Rezident bankların «loro» müxbir hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
qiymətli metallarla 

 35035 P Qeyri-rezident bankların «loro» müxbir hesabları - qiymətli metallarla 

 35036 P Qeyri-rezident bankların bloklaşdırılmış «loro» müxbir hesabları - qiymətli 
metallarla 

 35037 P Qeyri-rezident bankların «loro» müxbir hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 

       
3504 Xarici mərkəzi/milli bankların «loro» müxbir hesabları - xarici valyutada 

 35040 P Xarici mərkəzi/milli bankların «loro» müxbir hesabları - xarici valyutada 

 35041 P Xarici mərkəzi/milli bankların bloklaşdırılmış «loro» müxbir hesabları - xarici 
valyutada 

 35042 P Xarici mərkəzi/milli bankların «loro» müxbir hesabları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

       
3505 Xarici mərkəzi/milli bankların «loro» müxbir hesabları - qiymətli metallarla 

 35050 P Xarici mərkəzi/milli bankların «loro» müxbir hesabları - qiymətli metallarla 

 35051 P Xarici mərkəzi/milli bankların bloklaşdırılmış «loro» müxbir hesabları - qiymətli 
metallarla 

 35052 P Xarici mərkəzi/milli bankların «loro» müxbir hesabları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

       
3506 Bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları - milli valyutada 

 35060 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları - milli valyutada 

 35061 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının bloklaşdırılmış cari hesabları - milli 
valyutada 

 35062 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

 35065 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları - milli valyutada 

 35066 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının bloklaşdırılmış cari hesabları - 
milli valyutada 

 35067 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

       
3507 Bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları - xarici valyutada 
  35070 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları - xarici valyutada 

  35071 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici 
valyutada 
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  35072 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

  35075 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları - xarici valyutada 

  35076 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının bloklaşdırılmış cari hesabları - 
xarici valyutada 

  35077 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

       
3508 Bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları - qiymətli metallarla 

 35080 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları - qiymətli metallarla 

 35081 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının bloklaşdırılmış cari hesabları - 
qiymətli metallarla 

 35082 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 35085 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları - qiymətli 
metallarla 

 35086 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının bloklaşdırılmış cari hesabları - 
qiymətli metallarla 

 35087 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

   
 

3509 Digər maliyyə institutlarının cari hesabları - milli valyutada 
 35090 P Rezident digər maliyyə institutlarının cari hesabları - milli valyutada 

 35091 P Rezident digər maliyyə institutlarının bloklaşdırılmış cari hesabları - milli 
valyutada 

 35092 P Rezident digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - milli valyutada 

 35095 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının cari hesabları - milli valyutada 

 35096 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının bloklaşdırılmış  cari hesabları - milli 
valyutada 

 35097 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

       
3510 Digər maliyyə institutlarının cari hesabları - xarici valyutada 

 35100 P Rezident digər maliyyə institutlarının cari hesabları - xarici valyutada 

 35101 P Rezident digər maliyyə institutlarının bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici 
valyutada 

 35102 P Rezident digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada 
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 35105 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının cari hesabları - xarici valyutada 

 35106 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının bloklaşdırılmış  cari hesabları - xarici 
valyutada 

 35107 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

       
3511 Digər maliyyə institutlarının cari hesabları - qiymətli metallarla 

 35110 P Rezident digər maliyyə institutlarının cari hesabları - qiymətli metallarla 

 35111 P Rezident digər maliyyə institutlarının bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli 
metallarla 

 35112 P Rezident digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 

 35115 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının cari hesabları - qiymətli metallarla 

 35116 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının bloklaşdırılmış  cari hesabları - 
qiymətli metallarla 

 35117 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

3512 Banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - milli valyutada 

 35120 P Rezident banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - milli valyutada 

 35122 P Rezident banklardakı overdraft hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
milli valyutada 

 35123 P Rezident banklardakı overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 

 35124 P Rezident banklardakı overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada 

 35125 P Qeyri-rezident banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - milli 
valyutada 

 35127 P Qeyri-rezident banklardakı overdraft hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - milli valyutada 

 35128 P Qeyri-rezident banklardakı overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 

 35129 P Qeyri-rezident banklardakı overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
milli valyutada 

       
3513 Banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - xarici valyutada 

 35130 P Rezident banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - xarici valyutada 

 35132 P Rezident banklardakı overdraft hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
xarici valyutada 

 35133 P Rezident banklardakı overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 

 35134 P Rezident banklardakı overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 
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 35135 P Qeyri-rezident banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - xarici 
valyutada 

 35137 P Qeyri-rezident banklardakı overdraft hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada 

 35138 P Qeyri-rezident banklardakı overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 

 35139 P Qeyri-rezident banklardakı overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
xarici valyutada 

       
3514 Banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

 35140 P Rezident banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - qiymətli 
metallarla 

 35142 P Rezident banklardakı overdraft hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
qiymətli metallarla 

 35143 P Rezident banklardakı overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli 
metallarla 

 35144 P Rezident banklardakı overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli 
metallarla 

 35145 P Qeyri-rezident banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - qiymətli 
metallarla 

 35147 P Qeyri-rezident banklardakı overdraft hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 

 35148 P Qeyri-rezident banklardakı overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla 

 35149 P Qeyri-rezident banklardakı overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

      
3515 Xarici mərkəzi/milli banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - xarici valyutada 

 35150 P Xarici mərkəzi/milli banklardakı «nostro» müxbir hesab-lar üzrə overdraft - xarici 
valyutada 

 35152 P Xarici mərkəzi/milli banklardakı overdraft üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
xarici valyutada 

 35153 P Xarici mərkəzi/milli banklardakı overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

 35154 P Xarici mərkəzi/milli banklardakı overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

      
3516 Xarici mərkəzi/milli banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - qiymətli 

metallarla 
 35160 P Xarici mərkəzi/milli banklardakı «nostro» müxbir hesab-lar üzrə overdraft - 

qiymətli metallarla 
 35162 P Xarici mərkəzi/milli banklardakı overdraft üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 

qiymətli metallarla 
 35163 P Xarici mərkəzi/milli banklardakı overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - qiymətli metallarla 
 35164 P Xarici mərkəzi/milli banklardakı overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - qiymətli metallarla 
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3521 Banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - milli valyutada  
 35210 P Rezident banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - milli valyutada 

 35211 P Rezident bankların bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - milli 
valyutada 

 35212 P Rezident banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

 35213 P Rezident banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

 35214 P Rezident banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

 35215 P Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - milli valyutada 

 35216 P Qeyri-rezident bankların bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - milli 
valyutada 

 35217 P Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

 35218 P Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 35219 P Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
3522 Banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - xarici valyutada  

 35220 P Rezident banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - xarici valyutada 

 35221 P Rezident bankların bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - xarici 
valyutada 

 35222 P Rezident banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35223 P Rezident banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

 35224 P Rezident banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

 35225 P Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - xarici 
valyutada 

 35226 P Qeyri-rezident bankların bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - xarici 
valyutada 

 35227 P Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35228 P Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 35229 P Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 
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3523 Banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - qiymətli metallarla  
 35230 P Rezident banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 

 35231 P Rezident bankların bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - qiymətli 
metallarla 

 35232 P Rezident banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 35233 P Rezident banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla 

 35234 P Rezident banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla 

 35235 P Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - qiymətli 
metallarla 

 35236 P Qeyri-rezident bankların bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - qiymətli 
metallarla 

 35237 P Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 35238 P Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

 35239 P Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
3524 Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - xarici valyutada 

 35240 P Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - xarici 
valyutada 

 35241 P Xarici mərkəzi/milli bankların bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - 
xarici valyutada 

 35242 P Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35243 P Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 35244 P Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
3525 Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 

 35250 P Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - qiymətli 
metallarla 

 35251 P Xarici mərkəzi/milli bankların bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - 
qiymətli metallarla 

 35252 P Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 
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 35253 P Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

 35254 P Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

     3526 Bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - milli valyutada 
 35260 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 

depozitlər - milli valyutada 
 35261 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit 

hesabları - milli valyutada 
 35262 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 

depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

 35263 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 35264 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

 35265 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər - milli valyutada 

 35266 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının bloklaşdırılmış qısamüddətli 
depozit hesabları - milli valyutada 

 35267 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

 35268 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 35269 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

          
3527 Bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - xarici 

valyutada 
 35270 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 

depozitlər - xarici valyutada 
 35271 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit 

hesabları - xarici valyutada 
 35272 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 

depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 
 35273 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 

depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 35274 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

 35275 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər - xarici valyutada 
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 35276 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının bloklaşdırılmış qısamüddətli 
depozit hesabları - xarici valyutada 

 35277 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35278 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 35279 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

  
   

  
 
 
 

3528 Bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - qiymətli 
metallarla  

 35280 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər - qiymətli metallarla 

 35281 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit 
hesabları - qiymətli metallarla 

 35282 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 35283 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

 35284 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

 35285 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər - qiymətli metallarla 

 35286 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının bloklaşdırılmış qısamüddətli 
depozit hesabları - qiymətli metallarla 

 35287 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 35288 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

 35289 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

          
3529 Digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - milli valyutada 

 35290 P Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - 
milli valyutada 

 35291 P Rezident digər maliyyə institutlarının bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit 
hesabları - milli valyutada 

 35292 P Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 
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 35293 P Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 35294 P Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

 35295 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər - milli valyutada 

 35296 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit 
hesabları - milli valyutada 

 35297 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

 35298 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 35299 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

       
3530 Digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - xarici valyutada  

 35300 P Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - 
xarici valyutada 

 35301 P Rezident digər maliyyə institutlarının bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit 
hesabları - xarici valyutada 

 35302 P Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35303 P Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 35304 P Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

 35305 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər - xarici valyutada 

 35306 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit 
hesabları - xarici valyutada 

 35307 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35308 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 35309 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

       
3531 Digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - qiymətli metallarla  

 35310 P Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - 
qiymətli metallarla 

 35311 P Rezident digər maliyyə institutlarının bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit 
hesabları - qiymətli metallarla 
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 35312 P Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 35313 P Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

 35314 P Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

 35315 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər - qiymətli metallarla 

 35316 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit 
hesabları - qiymətli metallarla 

 35317 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 35318 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

 35319 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

       
3532 Banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər - milli valyutada  

 35320 P Rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

 35322 P Rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - milli valyutada 

 35323 P Rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- milli valyutada 

 35324 P Rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- milli valyutada 

 35325 P Qeyri-rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

 35327 P Qeyri-rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

 35328 P Qeyri-rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

 35329 P Qeyri-rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

       
3533 Banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada  

 35330 P Rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 35332 P Rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada 

 35333 P Rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- xarici valyutada 

 35334 P Rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- xarici valyutada 

 35335 P Qeyri-rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
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 35337 P Qeyri-rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35338 P Qeyri-rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

 35339 P Qeyri-rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

       
3534 Banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla  

 35340 P Rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

 35342 P Rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 

 35343 P Rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- qiymətli metallarla 

 35344 P Rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- qiymətli metallarla 

 35345 P Qeyri-rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
 

 35347 P Qeyri-rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 35348 P Qeyri-rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla 

 35349 P Qeyri-rezident banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla 

       
3535 Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 35350 P Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 35352 P Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35353 P Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - xarici valyutada 

 35354 P Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - xarici valyutada 

       
3536 Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

 35360 P Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər - qiymətli 
metallarla 

 35362 P Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 35363 P Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - qiymətli metallarla 
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 35364 P Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - qiymətli metallarla 

       
3537 Bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

 35370 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər - 
milli valyutada 

 35372 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

 35373 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 35374 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

 35375 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər 
- milli valyutada 

 35377 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər 
üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

 35378 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 35379 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

       
3538 Bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada  

 35380 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər - 
xarici valyutada 

 35382 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35383 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 35384 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

 35385 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər 
- xarici valyutada 

 35387 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər 
üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35388 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 35389 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

       
3539 Bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla  
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 35390 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər - 
qiymətli metallarla 

 35392 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 35393 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

 35394 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

 35395 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər 
- qiymətli metallarla 

 35397 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər 
üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 35398 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

 35399 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

     3540 Digər maliyyə institutlarından alınmış qısamüddətli kreditlər - milli valyutada   

  
35405 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış qısamüddətli kreditlər - milli 

valyutada 

  

35407 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

  

35408 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

  

35409 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

       
3541 Digər maliyyə institutlarından alınmış qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada  

 35415 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış qısamüddətli kreditlər - 
xarici valyutada 

 35417 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35418 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 35419 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

       
3542 Digər maliyyə institutlarından alınmış qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla  

 35425 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış qısamüddətli kreditlər - 
qiymətli metallarla 
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 35427 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 35428 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

 35429 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

     3543 Banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - milli valyutada  
 35430 P Rezident banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - milli valyutada 

 35431 P Rezident bankların bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - milli 
valyutada 

 35432 P Rezident banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

 35433 P Rezident banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - milli valyutada 

 35434 P Rezident banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

 35435 P Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - milli 
valyutada 

 35436 P Qeyri-rezident bankların bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - milli 
valyutada 

 35437 P Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

 35438 P Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 35439 P Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

       
3544 Banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - xarici valyutada  

 35440 P Rezident banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - xarici valyutada 

 35441 P Rezident bankların bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - xarici 
valyutada 

 35442 P Rezident banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35443 P Rezident banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - xarici valyutada 

 35444 P Rezident banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

 35445 P Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - xarici 
valyutada 

 35446 P Qeyri-rezident bankların bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - xarici 
valyutada 



~ 141 ~ 
 

 35447 P Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35448 P Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

  

35449 P Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

         

     3545 Banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - qiymətli metallarla  
 35450 P Rezident banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 

 35451 P Rezident bankların bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - qiymətli 
metallarla 

 35452 P Rezident banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 35453 P Rezident banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - qiymətli metallarla 

 35454 P Rezident banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla 

 35455 P Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - qiymətli 
metallarla 

 35456 P Qeyri-rezident bankların bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
qiymətli metallarla 

 35457 P Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 35458 P Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

 35459 P Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

         
3546 Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - xarici valyutada 

 35460 P Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - xarici 
valyutada 

 35461 P Xarici mərkəzi/milli bankların bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
xarici valyutada 

 35462 P Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35463 P Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 35464 P Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 
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3547 Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 

 35470 P Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - qiymətli 
metallarla 

 35471 P Xarici mərkəzi/milli bankların bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
qiymətli metallarla 

 35472 P Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 35473 P Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

 35474 P Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

         
3548 Bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - milli 

valyutada 
 35480 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 

depozitlər - milli valyutada 
 35481 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit 

hesabları - milli valyutada 
 35482 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 

depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 
 35483 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 

depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 
 35484 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 

depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 
 35485 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 

depozitlər - milli valyutada 
 35486 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının bloklaşdırılmış uzunmüddətli 

depozit hesabları - milli valyutada 
 35487 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 

depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 
 35488 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 

depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 
 35489 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 

depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

         
3549 Bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - xarici 

valyutada  
 35490 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 

depozitlər - xarici valyutada 
 35491 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit 

hesabları - xarici valyutada 
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 35492 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35493 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 35494 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

 35495 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər - xarici valyutada 

 35496 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının bloklaşdırılmış uzunmüddətli 
depozit hesabları - xarici valyutada 

 35497 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35498 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 
 

35499 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

         
3550 Bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - qiymətli 

metallarla  
 35500 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 

depozitlər - qiymətli metallarla 
 35501 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit 

hesabları - qiymətli metallarla 

 35502 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 35503 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

 35504 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

 35505 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər - qiymətli metallarla 

 35506 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının bloklaşdırılmış uzunmüddətli 
depozit hesabları - qiymətli metallarla 

 35507 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 35508 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

 35509 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 
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3551 Digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - milli valyutada 
 35510 P Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - 

milli valyutada 
 35511 P Rezident digər maliyyə institutlarının bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit 

hesabları - milli valyutada 
 35512 P Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər 

üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

 35513 P Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 35514 P Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 
 

 35515 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər - milli valyutada 

 35516 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit 
hesabları - milli valyutada 

 35517 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

 35518 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 35519 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

       
3552 Digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - xarici valyutada  

 35520 P Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - 
xarici valyutada 

 35521 P Rezident digər maliyyə institutlarının bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit 
hesabları - xarici valyutada 

 35522 P Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər 
üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35523 P Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 35524 P Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

 35525 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər - xarici valyutada 

 35526 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının bloklaşdırılmış  uzunmüddətli depozit 
hesabları - xarici valyutada 

 35527 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35528 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
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 35529 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

          
3553 Digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - qiymətli metallarla  

 35530 P Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - 
qiymətli metallarla 

 35531 P Rezident digər maliyyə institutlarının bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit 
hesabları - qiymətli metallarla 

 35532 P Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər 
üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 35533 P Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

 35534 P Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

 35535 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər - qiymətli metallarla 

 35536 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının bloklaşdırılmış  uzunmüddətli depozit 
hesabları - qiymətli metallarla 

 35537 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 35538 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

 35539 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli 
depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

     3554 Banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada  
 35540 P Rezident banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

 35542 P Rezident banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - milli valyutada 

 35543 P Rezident banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

 35544 P Rezident banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

 35545 P Qeyri-rezident banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

 35547 P Qeyri-rezident banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 
 

 35548 P Qeyri-rezident banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

 35549 P Qeyri-rezident banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

      
3555 Banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada  
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 35550 P Rezident banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 35552 P Rezident banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada 

 35553 P Rezident banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

 35554 P Rezident banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

 35555 P Qeyri-rezident banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 35557 P Qeyri-rezident banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35558 P Qeyri-rezident banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

 35559 P Qeyri-rezident banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

     3556 Banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla  
 35560 P Rezident banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

 35562 P Rezident banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 

 35563 P Rezident banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla 

 35564 P Rezident banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla 

 35565 P Qeyri-rezident banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

 35567 P Qeyri-rezident banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 35568 P Qeyri-rezident banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla 

 35569 P Qeyri-rezident banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla 

      
 

3557 
 
Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər         - xarici valyutada 

 35570 P Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

 35572 P Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35573 P Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - xarici valyutada 

 35574 P Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - xarici valyutada 
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3558 Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
 35580 P Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər - qiymətli 

metallarla 
 35582 P Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 
 35583 P Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - qiymətli metallarla 
 35584 P Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - qiymətli metallarla 

     3559 Bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
 35590 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər - 

milli valyutada 
 35592 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər 

üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 
 35593 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər 

üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 
 35594 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər 

üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 
 35595 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli 

kreditlər - milli valyutada 
 35597 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli 

kreditlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

 35598 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 35599 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

          
3560 Bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada  

 35600 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər - 
xarici valyutada 

 35602 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər 
üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35603 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 35604 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

 35605 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli 
kreditlər - xarici valyutada 
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 35607 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli 
kreditlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35608 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 35609 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
3561 Bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla  

 35610 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər - 
qiymətli metallarla 

 35612 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər 
üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 35613 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

 35614 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

 35615 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli 
kreditlər - qiymətli metallarla 

 35617 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli 
kreditlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 35618 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

 35619 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
3562 Digər maliyyə institutlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada  

 35625 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər - 
milli valyutada 

 35627 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

 35628 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 35629 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
3563 Digər maliyyə institutlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər   - xarici valyutada  

 35635 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər - 
xarici valyutada 

 35637 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 
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 35638 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 35639 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
3564 Digər maliyyə institutlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər   - qiymətli metallarla  

 35645 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər - 
qiymətli metallarla 

 35647 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 35648 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

 35649 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
3571 Banklarla REPO əməliyyatları - milli valyutada 

 35710 P Rezident banklarla REPO əməliyyatları - milli valyutada 
 35712 P Rezident banklarla REPO əməliyyatları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 

milli valyutada 
 35713 P Rezident banklarla REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 

valyutada 
 35714 P Rezident banklarla REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 

valyutada 
 35715 P Qeyri-rezident banklarla REPO əməliyyatları - milli valyutada 

 35717 P Qeyri-rezident banklarla REPO əməliyyatları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər 
- milli valyutada 

 35718 P Qeyri-rezident banklarla REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 

 35719 P Qeyri-rezident banklarla REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
milli valyutada 

      
3572 Banklarla REPO əməliyyatları - xarici valyutada 

 35720 P Rezident banklarla REPO əməliyyatları - xarici valyutada 

 35722 P Rezident banklarla REPO əməliyyatları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
xarici valyutada 

 35723 P Rezident banklarla REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 
 

 35724 P Rezident banklarla REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 

 35725 P Qeyri-rezident banklarla REPO əməliyyatları - xarici valyutada 

 35727 P Qeyri-rezident banklarla REPO əməliyyatları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər 
- xarici valyutada 
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 35728 P Qeyri-rezident banklarla REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 

 35729 P Qeyri-rezident banklarla REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
xarici valyutada 

      
3574 Xarici mərkəzi/milli banklarla REPO əməliyyatları - xarici valyutada 

 35740 P Xarici mərkəzi/milli banklarla REPO əməliyyatları - xarici valyutada 

 35742 P Xarici mərkəzi/milli banklarla REPO əməliyyatları üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada 

 35743 P Xarici mərkəzi/milli banklarla REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- xarici valyutada 

 35744 P Xarici mərkəzi/milli banklarla REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- xarici valyutada 

     3575 Bank olmayan kredit təşkilatları ilə REPO əməliyyatları - milli valyutada 
 35750 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə REPO əməliyyatları - milli valyutada 

 35752 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə REPO əməliyyatları üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

 35753 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 35754 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

 35755 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə REPO əməliyyatları - milli 
valyutada 

 35757 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə REPO əməliyyatları üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

 35758 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar -milli valyutada 

 
35759 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
3576 Bank olmayan kredit təşkilatları ilə REPO əməliyyatları - xarici valyutada 

 35760 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə REPO əməliyyatları - xarici 
valyutada 

 35762 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə REPO əməliyyatları üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35763 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
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 35764 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

 35765 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə REPO əməliyyatları - xarici 
valyutada 

 35767 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə REPO əməliyyatları üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35768 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 35769 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
3577 Digər maliyyə institutları ilə REPO əməliyyatları - milli valyutada 

 35770 P Rezident digər maliyyə institutları ilə REPO əməliyyatları - milli valyutada 

 35772 P Rezident digər maliyyə institutları ilə REPO əməliyyatları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

 35773 P Rezident digər maliyyə institutları ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

 35774 P Rezident digər maliyyə institutları ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

 35775 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutları ilə REPO əməliyyatları - milli valyutada 

 35777 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutları ilə REPO əməliyyatları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

 35778 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutları ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - milli valyutada 

 35779 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutları ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - milli valyutada 

          
3578 Digər maliyyə institutları ilə REPO əməliyyatları - xarici valyutada 

 35780 P Rezident digər maliyyə institutları ilə REPO əməliyyatları - xarici valyutada 

 35782 P Rezident digər maliyyə institutları ilə REPO əməliyyatları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 35783 P Rezident digər maliyyə institutları ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

 35784 P Rezident digər maliyyə institutları ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

 35785 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutları ilə REPO əməliyyatları - xarici valyutada 

 35787 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutları ilə REPO əməliyyatları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 
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 35788 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutları ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - xarici valyutada 

 35789 P Qeyri-rezident digər maliyyə institutları ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - xarici valyutada 

     3593 Maliyyə sektorunun bağlanmış hesabları - milli valyutada 
 35930 P Rezident bankların bağlanmış hesabları - milli valyutada 
 35931 P Qeyri-rezident bankların bağlanmış hesabları - milli valyutada 

 35932 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının bağlanmış hesabları - milli valyutada 

 35933 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının bağlanmış hesabları - milli 
valyutada 

 35938 P Digər rezident maliyyə maliyyə institutlarının bağlanmış hesabları - milli 
valyutada 

 35939 P Digər qeyri-rezident maliyyə institutlarının bağlanmış hesabları - milli valyutada 

    
  
 

3594 Maliyyə sektorunun bağlanmış hesabları - xarici valyutada 
 35940 P Rezident bankların bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

 35941 P Qeyri-rezident bankların bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

 35942 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının bağlanmış hesabları - xarici 
valyutada 

 35943 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının bağlanmış hesabları - xarici 
valyutada 

 35948 P Digər rezident maliyyə institutlarının bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

 35949 P Digər qeyri-rezident maliyyə institutlarının bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

      
3595 Maliyyə sektorunun bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 

 35950 P Rezident bankların bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 

 35951 P Qeyri-rezident bankların bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 

 35952 P Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının bağlanmış hesabları -  qiymətli 
metallarla 

 35953 P Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının bağlanmış hesabları -  qiymətli 
metallarla 

 35958 P Digər rezident maliyyə institutlarının bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 

 35959 P Digər qeyri-rezident maliyyə institutlarının bağlanmış hesabları - qiymətli 
metallarla 

     3596 Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - milli valyutada 
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 35960 P Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət tənzimləmələr - milli 
valyutada 

 35961 K-P Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələr - milli valyutada 

      
3597 Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - xarici valyutada 

 35970 P Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət tənzimləmələr - xarici 
valyutada 

 35971 K-P Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələr - xarici valyutada 

      
3598 Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - qiymətli metallarla 

 35980 P Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət tənzimləmələr - qiymətli 
metallarla 

 35981 K-P Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələr - qiymətli 
metallarla 

     
     36  BÜDCƏ TƏŞKİLATLARI VƏ DÖVLƏT FONDLARI QARŞISINDA  

 ÖHDƏLİKLƏR  

      
3601 Büdcə təşkilatlarının cari hesabları - milli valyutada 

 36010 P Mərkəzi Xəzinədarlığın cari hesabları - milli valyutada 
 36011 P Mərkəzi Xəzinədarlığın bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 
 36012 P Mərkəzi Xəzinədarlığın cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 

valyutada 
 36015 P Digər büdcə təşkilatlarının cari hesabları - milli valyutada 

 36016 P Digər büdcə təşkilatlarının bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 

 36017 P Digər büdcə təşkilatlarının cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
milli valyutada 

      
3602 Büdcə təşkilatlarının cari hesabları - xarici valyutada 

 36020 P Mərkəzi Xəzinədarlığın cari hesabları - xarici valyutada 
 36021 P Mərkəzi Xəzinədarlığın bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 

 36022 P Mərkəzi Xəzinədarlığın cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici 
valyutada 

 36025 P Digər büdcə təşkilatlarının cari hesabları - xarici valyutada 

 36026 P Digər büdcə təşkilatlarının bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 

 36027 P Digər büdcə təşkilatlarının cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
xarici valyutada 

      
3603 Büdcə təşkilatlarının cari hesabları - qiymətli metallarla 
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 36030 P Mərkəzi Xəzinədarlığın cari hesabları - qiymətli metallarla 

 36031 P Mərkəzi Xəzinədarlığın bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 
 

 36032 P Mərkəzi Xəzinədarlığın cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
qiymətli metallarla 

 36035 P Digər büdcə təşkilatlarının cari hesabları - qiymətli metallarla 

 36036 P Digər büdcə təşkilatlarının bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 

 36037 P Digər büdcə təşkilatlarının cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
qiymətli metallarla 

      
3604 Dövlət fondlarının cari hesabları - milli valyutada 

 36040 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun cari hesabları - milli valyutada 

 36041 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun bloklaşdırılmış cari hesabları - 
milli valyutada 

 36042 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun cari hesabları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada  

 36045 P Digər dövlət fondlarının cari hesabları - milli valyutada 
 36046 P Digər dövlət fondlarının bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 

 36047 P Digər dövlət fondlarının cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 
valyutada  

     3605 Dövlət fondlarının cari hesabları - xarici valyutada 
 36050 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun cari hesabları - xarici valyutada 

 36051 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun bloklaşdırılmış cari hesabları - 
xarici valyutada 

 36052 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun cari hesabları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada  

 36055 P Digər dövlət fondlarının cari hesabları - xarici valyutada 
 36056 P Digər dövlət fondlarının bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 

 36057 P Digər dövlət fondlarının cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
xarici valyutada  

      
3606 Dövlət fondlarının cari hesabları - qiymətli metallarla 

 36060 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun cari hesabları  - qiymətli 
metallarla 

 36061 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun bloklaşdırılmış cari hesabları - 
qiymətli metallarla 

 36062 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun cari hesabları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 36065 P Digər dövlət fondlarının cari hesabları - qiymətli metallarla 
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 36066 P Digər dövlət fondlarının bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 

 36067 P Digər dövlət fondlarının cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
qiymətli metallarla 

      
3611 Büdcə təşkilatlarının qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

 36110 P Mərkəzi Xəzinədarlığın qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

 36111 P Mərkəzi Xəzinədarlığın bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - milli 
valyutada 

 36112 P Mərkəzi Xəzinədarlığın qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - milli valyutada  

 36113 P Mərkəzi Xəzinədarlığın qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada  

 36114 P Mərkəzi Xəzinədarlığın qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
milli valyutada  

 36115 P Digər büdcə təşkilatlarının qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

 36116 P Digər büdcə təşkilatlarının bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - milli 
valyutada 

 36117 P Digər büdcə təşkilatlarının qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - milli valyutada  

 36118 P Digər büdcə təşkilatlarının qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- milli valyutada  

 36119 P Digər büdcə təşkilatlarının qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada  

      
3612 Büdcə təşkilatlarının qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

 36120 P Mərkəzi Xəzinədarlığın qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

 36121 P Mərkəzi Xəzinədarlığın bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - xarici 
valyutada 

 36122 P Mərkəzi Xəzinədarlığın qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada  

 36123 P Mərkəzi Xəzinədarlığın qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada  

 36124 P Mərkəzi Xəzinədarlığın qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
xarici valyutada  

 36125 P Digər büdcə təşkilatlarının qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

 36126 P Digər büdcə təşkilatlarının bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - xarici 
valyutada 

 36127 P Digər büdcə təşkilatlarının qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada  

 36128 P Digər büdcə təşkilatlarının qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- xarici valyutada  

 36129 P Digər büdcə təşkilatlarının qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada  

      
3613 Büdcə təşkilatlarının qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
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 36130 P Mərkəzi Xəzinədarlığın qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

 36131 P Mərkəzi Xəzinədarlığın bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - qiymətli 
metallarla 

 36132 P Mərkəzi Xəzinədarlığın qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 

 36133 P Mərkəzi Xəzinədarlığın qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla 

 36134 P Mərkəzi Xəzinədarlığın qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

 36135 P Digər büdcə təşkilatlarının qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

 36136 P Digər büdcə təşkilatlarının bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - 
qiymətli metallarla 

 36137 P Digər büdcə təşkilatlarının qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 

 36138 P Digər büdcə təşkilatlarının qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- qiymətli metallarla 

 36139 P Digər büdcə təşkilatlarının qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla 

      
3614 Dövlət fondlarının qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

 36140 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun qısamüddətli depozitləri - milli 
valyutada 

 36141 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun bloklaşdırılmış qısamüddətli 
depozit hesabları - milli valyutada 

 36142 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun qısamüddətli depozitləri üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada  

 36143 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun qısamüddətli depozitləri üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada  

 36144 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun qısamüddətli depozitləri üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada  

 36145 P Digər dövlət fondlarının qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

 36146 P Digər dövlət fondlarının bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - milli 
valyutada 

 36147 P Digər dövlət fondlarının qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - milli valyutada  

 36148 P Digər dövlət fondlarının qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada  

 36149 P Digər dövlət fondlarının qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
milli valyutada  

      
3615 Dövlət fondlarının qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

 36150 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun qısamüddətli depozitləri - xarici 
valyutada 
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 36151 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun bloklaşdırılmış qısamüddətli 
depozit hesabları - xarici valyutada 

 36152 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun qısamüddətli depozitləri üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada  

 36153 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun qısamüddətli depozitləri üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada  

 36154 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun qısamüddətli depozitləri üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada  

 36155 P Digər dövlət fondlarının qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

 36156 P Digər dövlət fondlarının bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - xarici 
valyutada 

 36157 P Digər dövlət fondlarının qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada  

 36158 P Digər dövlət fondlarının qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada  

 36159 P Digər dövlət fondlarının qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
xarici valyutada  

          
3616 Dövlət fondlarının qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

 36160 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun qısamüddətli depozitləri - 
qiymətli metallarla 

 36161 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun bloklaşdırılmış qısamüddətli 
depozit hesabları - qiymətli metallarla 

 36162 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun qısamüddətli depozitləri üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 36163 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun qısamüddətli depozitləri üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

 36164 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun qısamüddətli depozitləri üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

 36165 P Digər dövlət fondlarının qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

 36166 P Digər dövlət fondlarının bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - qiymətli 
metallarla 

 36167 P Digər dövlət fondlarının qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 

 36168 P Digər dövlət fondlarının qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla 

 36169 P Digər dövlət fondlarının qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

      
3621 Dövlət fondlarından alınmış qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 36210 P Azərbaycan Respublikası İpoteka Fondundan alınmış qısamüddətli kreditlər - 

milli valyutada 
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KT 36212 P Azərbaycan Respublikası İpoteka Fondundan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada  

KT 36213 P Azərbaycan Respublikası İpoteka Fondundan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada  

KT 36214 P Azərbaycan Respublikası İpoteka Fondundan alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada  

KT 36215 P Digər dövlət fondlarından alınmış qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 36217 P Digər dövlət fondlarından alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

ödəniləcək faizlər - milli valyutada  
 

KT 36218 P Digər dövlət fondlarından alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada  

KT 36219 P Digər dövlət fondlarından alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada  

    
3622 Dövlət fondlarından alınmış qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 36225 P Digər dövlət fondlarından alınmış qısamüddətli kreditlər           - xarici  valyutada 
KT 36227 P Digər dövlət fondlarından alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

ödəniləcək faizlər - xarici  valyutada 
KT 36228 P Digər dövlət fondlarından alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - xarici  valyutada  
KT 36229 P Digər dövlət fondlarından alınmış qısamüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - xarici  valyutada  
    3631 Büdcə təşkilatlarının uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
 36310 P Mərkəzi Xəzinədarlığın uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

 36311 P Mərkəzi Xəzinədarlığın bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - milli 
valyutada 

 36312 P Mərkəzi Xəzinədarlığın uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - milli valyutada  

 36313 P Mərkəzi Xəzinədarlığın uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada  

 36314 P Mərkəzi Xəzinədarlığın uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
milli valyutada  

 36315 P Digər büdcə təşkilatlarının uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

 36316 P Digər büdcə təşkilatlarının bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - milli 
valyutada 

 36317 P Digər büdcə təşkilatlarının uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - milli valyutada  

 36318 P Digər büdcə təşkilatlarının uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada  

 36319 P Digər büdcə təşkilatlarının uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada  
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3632 Büdcə təşkilatlarının uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
 36320 P Mərkəzi Xəzinədarlığın uzunmüddətli depozitləri           - xarici valyutada 

 36321 P Mərkəzi Xəzinədarlığın bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - xarici 
valyutada 

 36322 P Mərkəzi Xəzinədarlığın uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada 

 36323 P Mərkəzi Xəzinədarlığın uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 

 36324 P Mərkəzi Xəzinədarlığın uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
xarici valyutada 

 36325 P Digər büdcə təşkilatlarının uzunmüddətli depozitləri        - xarici valyutada 

 36326 P Digər büdcə təşkilatlarının bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - xarici 
valyutada 

 36327 P Digər büdcə təşkilatlarının uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada 

 36328 P Digər büdcə təşkilatlarının uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada  

 36329 P Digər büdcə təşkilatlarının uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada  

     3633 Büdcə təşkilatlarının uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
 36330 P Mərkəzi Xəzinədarlığın uzunmüddətli depozitləri           - qiymətli metallarla 

 36331 P Mərkəzi Xəzinədarlığın bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - qiymətli 
metallarla 

 36332 P Mərkəzi Xəzinədarlığın uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 

 36333 P Mərkəzi Xəzinədarlığın uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla 

 36334 P Mərkəzi Xəzinədarlığın uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

 36335 P Digər büdcə təşkilatlarının uzunmüddətli depozitləri        - qiymətli metallarla 

 36336 P Digər büdcə təşkilatlarının bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
qiymətli metallarla 

 36337 P Digər büdcə təşkilatlarının uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 

 36338 P Digər büdcə təşkilatlarının uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla 

 36339 P Digər büdcə təşkilatlarının uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla 

    
3634 Dövlət Fondlarının uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

 36340 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun uzunmüddətli depozitləri - milli 
valyutada 

 36341 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun bloklaşdırılmış uzunmüddətli 
depozit hesabları - milli valyutada 
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 36342 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun uzunmüddətli depozitləri üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada  

 36343 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun uzunmüddətli depozitləri üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar          - milli valyutada  

 36344 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun uzunmüddətli depozitləri üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları         - milli valyutada  

 36345 P Digər dövlət fondlarının uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

 36346 P Digər dövlət fondlarının bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - milli 
valyutada 

 36347 P Digər dövlət fondlarının uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - milli valyutada  

 36348 P Digər dövlət fondlarının uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada  

 36349 P Digər dövlət fondlarının uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- milli valyutada  

          
3635 Dövlət Fondlarının uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

 36350 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun uzunmüddətli depozitləri - xarici 
valyutada 

 36351 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun bloklaşdırılmış uzunmüddətli 
depozit hesabları - xarici valyutada 

 36352 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun uzunmüddətli depozitləri üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada  

 36353 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun uzunmüddətli depozitləri üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada  

 36354 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun uzunmüddətli depozitləri üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada  

 36355 P Digər dövlət fondlarının uzunmüddətli depozitləri           - xarici valyutada 

 36356 P Digər dövlət fondlarının bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - xarici 
valyutada 

 36357 P Digər dövlət fondlarının uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada  

 36358 P Digər dövlət fondlarının uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada  

 36359 P Digər dövlət fondlarının uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- xarici valyutada  

      
3636 Dövlət Fondlarının uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

 36360 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun uzunmüddətli depozitləri - 
qiymətli metallarla 

 36361 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun bloklaşdırılmış uzunmüddətli 
depozit hesabları - qiymətli metallarla 
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 36362 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun uzunmüddətli depozitləri üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 36363 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun uzunmüddətli depozitləri üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

 36364 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun uzunmüddətli depozitləri üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

 36365 P Digər dövlət fondlarının uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

 36366 P Digər dövlət fondlarının bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - qiymətli 
metallarla 

 36367 P Digər dövlət fondlarının uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 

 36368 P Digər dövlət fondlarının uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla 

 36369 P Digər dövlət fondlarının uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- qiymətli metallarla 

      
3641 Dövlət Fondlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 36410 P Azərbaycan Respublikası İpoteka Fondundan alınmış uzunmüddətli kreditlər - 

milli valyutada 
KT 36412 P Azərbaycan Respublikası İpoteka Fondundan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə 

hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada  
KT 36413 P Azərbaycan Respublikası İpoteka Fondundan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə 

vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada  
KT 36414 P Azərbaycan Respublikası İpoteka Fondundan alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə 

vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada  
KT 36415 P Digər dövlət fondlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
KT 36417 P Digər dövlət fondlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

ödəniləcək faizlər - milli valyutada  
KT 36418 P Digər dövlət fondlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - milli valyutada  
KT 36419 P Digər dövlət fondlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - milli valyutada  
    3642 Dövlət Fondlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

KT 36425 P Digər dövlət fondlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
KT 36427 P Digər dövlət fondlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 

ödəniləcək faizlər - xarici valyutada  
KT 36428 P Digər dövlət fondlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - xarici valyutada  
KT 36429 P Digər dövlət fondlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - xarici valyutada  
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3693 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının bağlanmış hesabları - milli valyutada 
 36930 P Mərkəzi Xəzinədarlığın bağlanmış hesabları - milli valyutada 

 36931 P Digər büdcə təşkilatlarının bağlanmış hesabları - milli valyutada 

 36932 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun bağlanmış hesabları - milli 
valyutada 

 36933 P Digər dövlət fondlarının bağlanmış hesabları - milli valyutada 

      
3694 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

 36940 P Mərkəzi Xəzinədarlığın bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

 36941 P Digər büdcə təşkilatlarının bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

 36942 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun bağlanmış hesabları - xarici 
valyutada 

 36943 P Digər dövlət fondlarının bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

      
3695 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının bağlanmış hesabları   - qiymətli metallarla 

 36950 P Mərkəzi Xəzinədarlığın bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 

 36951 P Digər büdcə təşkilatlarının bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 

 36952 P Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun bağlanmış hesabları - qiymətli 
metallarla 

 36953 P Digər dövlət fondlarının bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 

     3696 Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - milli 
valyutada 

 36960 P Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət 
tənzimləmələr - milli valyutada 

 36961 K-P Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi 
tənzimləmələr - milli valyutada 

      
3697 Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - xarici 

valyutada 
 36970 P Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət 

tənzimləmələr - xarici valyutada 
 36971 K-P Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi 

tənzimləmələr - xarici valyutada 

      
3698 Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - qiymətli 

metallarla 
 36980 P Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət 

tənzimləmələr - qiymətli metallarla 
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 36981 K-P Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi 
tənzimləmələr - qiymətli metallarla 

      

     37 BEYNƏLXALQ MALİYYƏ İNSTİTUTLARI QARŞISINDA ÖHDƏLİKLƏR  

      
3701 Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar - milli valyutada 
AMB 37011 P Beynəlxalq Valyuta Fondundakı kvota üzrə buraxılmış qiymətli kağızlar - milli 

valyutada 
AMB 37012 P Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış kreditlər üzrə buraxılmış qiymətli 

kağızlar - milli valyutada 
AMB 37013 P Beynəlxalq Valyuta Fondunun bir saylı hesabı - milli valyutada 
AMB 37014 P Beynəlxalq Valyuta Fondunun iki saylı hesabı - milli valyutada 
AMB 37016 P Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə sair hesablaşmalar - milli valyutada 
AMB 37017 P Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər 

- milli valyutada 
   

 
3702 Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar - xarici valyutada 
AMB 37023 P Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış kreditlər - xarici valyutada 
AMB 37024 P Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış kreditlər üzrə hesablanmış ödəniləcək 

faizlər - xarici valyutada 
AMB 37026 P Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə sair hesablaşmalar - xarici valyutada 
AMB 37027 P Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə sair hesablaşmalar üzrə hesablanmış ödəniləcək 

faizlər - xarici valyutada 

      
3703 Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar - xüsusi borcalma hüquqlarında 
AMB 37033 P Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış kreditlər - xüsusi borcalma hüquqlarında 
AMB 37034 P Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış kreditlər üzrə hesablanmış ödəniləcək 

faizlər - xüsusi borcalma hüquqlarında 
AMB 37036 P Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə sair hesablaşmalar - xüsusi borcalma hüquqlarında 
AMB 37037 P Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə sair hesablaşmalar üzrə hesablanmış ödəniləcək 

faizlər - xüsusi borcalma hüquqlarında 

      
3704 Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar - milli valyutada 

 37042 P Digər beynəlxalq maliyyə institutlarından alınmış kreditlər üzrə buraxılmış 
qiymətli kağızlar - milli valyutada 

 37046 P Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə sair hesab-laşmalar - milli valyutada 
 37047 P Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə hesablanmış 

ödəniləcək faizlər - milli valyutada 
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 37048 P Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

 37049 P Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

      
3705 Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar - xarici valyutada 

 37053 P Digər beynəlxalq maliyyə institutlarından alınmış kreditlər - xarici valyutada 
 37054 P Digər beynəlxalq maliyyə institutlarından cəlb olunmuş depozitlər - xarici 

valyutada 
 37056 P Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə sair hesablaş-malar - xarici valyutada 
 37057 P Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə hesablanmış 

ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 
 37058 P Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - xarici valyutada 
 37059 P Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - xarici valyutada 

     3706 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar - qiymətli metallarla 
 37063 P Beynəlxalq maliyyə institutlarından alınmış kreditlər - qiymətli metallarla 
 37064 P Beynəlxalq maliyyə institutlarından cəlb olunmuş depozitlər - qiymətli metallarla 
 37066 P Beynəlxalq maliyyə institutları ilə sair hesablaşmalar - qiymətli metallarla 
 37067 P Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə hesablanmış ödəniləcək 

faizlər - qiymətli metallarla 
 37068 P Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 

qiymətli metallarla 
 37069 P Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 

qiymətli metallarla 

      
3796 Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - milli valyutada 

 37960 P Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət tənzimləmələr - 
milli valyutada 

 37961 K-P Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələr - 
milli valyutada 

      
3797 Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - xarici valyutada 

 37970 P Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət tənzimləmələr - 
xarici valyutada 

 37971 K-P Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələr - 
xarici valyutada 

      
3798 Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - qiymətli metallarla 
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 37980 P Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət tənzimləmələr - 
qiymətli metallarla 

 37981 K-P Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələr - 
qiymətli metallarla 

     
     38 DÖVLƏT MÜLKİYYƏTİNDƏ OLAN HÜQUQİ ŞƏXSLƏR, BƏLƏDİYYƏLƏR VƏ 

İCTİMAİ TƏŞKİLATLAR QARŞISIDA ÖHDƏLİKLƏR 

      
3801 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari 

hesabları - milli valyutada 
KT 38010 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 
KT 38011 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 
KT 38012 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 
      

3802 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları      - milli valyutada 

KT 38020 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 

KT 38021 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - milli 
valyutada 
 

KT 38022 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - milli valyutada 

      
3803 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları - milli valyutada 
KT 38030 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 
KT 38031 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 
KT 38032 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 
    3804 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları - milli valyutada 
KT 38040 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 
KT 38041 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 
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KT 38042 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 
valyutada 

      
3805 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları - milli valyutada 
KT 38050 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 
KT 38051 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 
KT 38052 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 
valyutada 

    
  
 

3806 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları - milli valyutada 

KT 38060 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 

KT 38061 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 

KT 38062 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

      
3807 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları      - milli valyutada 
KT 38070 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 
KT 38071 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - milli 
valyutada 

KT 38072 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

      
3808 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları - milli valyutada 
KT 38080 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 
KT 38081 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 
KT 38082 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 
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3809 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr 

və ictimai təşkilatların cari hesabları - milli valyutada 
KT 38090 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 

bələdiyyələr və ictimai təşkilatların cari hesabları - milli valyutada 
KT 38091 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 

bələdiyyələr və ictimai təşkilatların bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 
KT 38092 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 

bələdiyyələr və ictimai təşkilatların cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - milli valyutada 

      
3811 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari 

hesabları - xarici valyutada 
KT 38110 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 
KT 38111 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 
KT 38112 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

      
3812 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları     - xarici valyutada 
KT 38120 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 
KT 38121 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici 
valyutada 

KT 38122 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada 

    
  
 

3813 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları - xarici valyutada 

KT 38130 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

KT 38131 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 

KT 38132 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 
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3814 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları - xarici valyutada 

KT 38140 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

KT 38141 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 

KT 38142 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici 
valyutada 

          
3815 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları - xarici valyutada 
KT 38150 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 
KT 38151 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 
KT 38152 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici 
valyutada 

      
3816 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları - xarici valyutada 
KT 38160 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 
KT 38161 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 
KT 38162 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

      
3817 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları     - xarici valyutada 
KT 38170 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 
KT 38171 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici 
valyutada 

KT 38172 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

      
3818 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları - xarici valyutada 
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KT 38180 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

KT 38181 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 

KT 38182 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

      
3819 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr 

və ictimai təşkilatların cari hesabları - xarici valyutada 
KT 38190 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 

bələdiyyələr və ictimai təşkilatların cari hesabları - xarici valyutada 
KT 38191 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 

bələdiyyələr və ictimai təşkilatların bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici 
valyutada 

KT 38192 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada 

      
3821 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari 

hesabları - qiymətli metallarla 
KT 38210 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 38211 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 38212 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

      
3822 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları     - qiymətli metallarla 
KT 38220 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 38221 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli 
metallarla 

KT 38222 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 

      
3823 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 38230 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 38231 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 
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KT 38232 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

3824 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları - qiymətli metallarla 

KT 38240 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 

KT 38241 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 

KT 38242 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli 
metallarla 

      
3825 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 38250 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 38251 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 38252 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli 
metallarla 

      
3826 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 38260 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 38261 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 38262 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

      
3827 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları     - qiymətli metallarla 

KT 38270 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 

KT 38271 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - 
qiymətli metallarla 

KT 38272 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 
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3828 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları - qiymətli metallarla 

KT 38280 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 

KT 38281 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 

KT 38282 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

     3829 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr 
və ictimai təşkilatların cari hesabları - qiymətli metallarla 

KT 38290 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların cari hesabları - qiymətli metallarla 

KT 38291 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli 
metallarla 

KT 38292 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 

      
3831 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 38310 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 38311 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - milli valyutada 
KT 38312 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 
valyutada 

KT 38313 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 38314 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
3832 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 38320 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 38321 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit 
hesabları - milli valyutada 

KT 38322 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 
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KT 38323 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - milli valyutada 

KT 38324 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - milli valyutada 

      
3833 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 38330 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 38331 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - milli valyutada 
KT 38332 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 
valyutada 

KT 38333 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 38334 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
3834 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 38340 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 38341 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - milli valyutada 
KT 38342 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
milli valyutada 

KT 38343 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 

KT 38344 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada 

          
3835 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 38350 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 38351 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - milli valyutada 
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KT 38352 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
milli valyutada 

KT 38353 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 

KT 38354 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada 

      
3836 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 38360 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 38361 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - milli valyutada 
KT 38362 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 
valyutada 

KT 38363 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 38364 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
3837 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 38370 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli 
valyutada 

KT 38371 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit 
hesabları - milli valyutada 
 

KT 38372 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 38373 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 38374 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
3838 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
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KT 38380 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 38381 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - milli valyutada 

KT 38382 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 
valyutada 

KT 38383 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 38384 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
3839 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr 

və ictimai təşkilatların qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 38390 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 

bələdiyyələr və ictimai təşkilatların qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 38391 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 

bələdiyyələr və ictimai təşkilatların bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları 
- milli valyutada 

KT 38392 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 38393 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - milli valyutada 

KT 38394 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - milli valyutada 

      
3841 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38410 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38411 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 
KT 38412 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici 
valyutada 

KT 38413 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 

KT 38414 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 
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3842 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38420 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38421 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit 
hesabları - xarici valyutada 

KT 38422 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 38423 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - xarici valyutada 

KT 38424 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - xarici valyutada 

      
3843 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38430 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38431 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 
KT 38432 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici 
valyutada 

KT 38433 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 

KT 38434 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 

      
3844 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38440 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38441 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 
KT 38442 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
xarici valyutada 
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KT 38443 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 

KT 38444 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 

      
3845 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38450 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38451 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 
KT 38452 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
xarici valyutada 

KT 38453 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 

KT 38454 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 

      
3846 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38460 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38461 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 
KT 38462 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici 
valyutada 

KT 38463 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 

KT 38464 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 

      
3847 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38470 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici 
valyutada 
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KT 38471 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit 
hesabları - xarici valyutada 

KT 38472 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 38473 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 38474 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
3848 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38480 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38481 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 
KT 38482 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici 
valyutada 

KT 38483 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 

KT 38484 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 

      
3849 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr 

və ictimai təşkilatların qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38490 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 

bələdiyyələr və ictimai təşkilatların qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38491 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 

bələdiyyələr və ictimai təşkilatların bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları 
- xarici valyutada 

KT 38492 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 38493 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - xarici valyutada 
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KT 38494 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - xarici valyutada 

      
3851 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 38510 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 38511 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - qiymətli metallarla 
KT 38512 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli 
metallarla 

KT 38513 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli 
metallarla 

KT 38514 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli 
metallarla 

      
3852 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 38520 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 38521 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit 
hesabları - qiymətli metallarla 

KT 38522 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 38523 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - qiymətli metallarla 

KT 38524 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
3853 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 38530 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 38531 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - qiymətli metallarla 
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KT 38532 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli 
metallarla 

KT 38533 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli 
metallarla 

KT 38534 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli 
metallarla 

      
3854 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 38540 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 38541 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - qiymətli 
metallarla 

KT 38542 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
qiymətli metallarla 

KT 38543 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla 

KT 38544 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

      
3855 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

qısamüddətli depozitləri              - qiymətli metallarla 
KT 38550 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 38551 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - qiymətli 
metallarla 

KT 38552 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
qiymətli metallarla 

KT 38553 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla 
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KT 38554 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

      
3856 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 38560 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 38561 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - qiymətli metallarla 
KT 38562 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli 
metallarla 

KT 38563 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli 
metallarla 

KT 38564 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli 
metallarla 

      
3857 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 38570 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli 
metallarla 
 

KT 38571 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit 
hesabları - qiymətli metallarla 

KT 38572 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 38573 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

KT 38574 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
3858 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 38580 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
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KT 38581 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - qiymətli metallarla 

KT 38582 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli 
metallarla 

KT 38583 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli 
metallarla 

KT 38584 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli 
metallarla 

      
3859 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr 

və ictimai təşkilatların qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 38590 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 

bələdiyyələr və ictimai təşkilatların qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 38591 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 

bələdiyyələr və ictimai təşkilatların bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları 
- qiymətli metallarla 

KT 38592 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 38593 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - qiymətli metallarla 

KT 38594 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - qiymətli metallarla 

     3861 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 38610 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 38611 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - milli valyutada 

KT 38612 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 
valyutada 

KT 38613 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 
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KT 38614 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada 

3862 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 38620 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 38621 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit 
hesabları - milli valyutada 

KT 38622 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 38623 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - milli valyutada 

KT 38624 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - milli valyutada 

    3863 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 38630 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 38631 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - milli valyutada 

KT 38632 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 
valyutada 

KT 38633 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 

KT 38634 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada 

3864 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 38640 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 38641 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - milli valyutada 

KT 38642 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
milli valyutada 
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KT 38643 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 

KT 38644 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada 

     3865 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 38650 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 38651 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - milli valyutada 

KT 38652 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
milli valyutada 

KT 38653 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 

KT 38654 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada 

      
3866 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 38660 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 38661 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - milli valyutada 
KT 38662 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 
valyutada 

KT 38663 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 

KT 38664 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada 

      
3867 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 38670 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli 
valyutada 
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KT 38671 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit 
hesabları - milli valyutada 

KT 38672 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 38673 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 38674 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

3868 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 38680 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 38681 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - milli valyutada 

KT 38682 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 
valyutada 

KT 38683 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 

KT 38684 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada 

    3869 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr 
və ictimai təşkilatların uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 38690 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 38691 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit 
hesabları - milli valyutada 

KT 38692 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 38693 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - milli valyutada 
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KT 38694 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - milli valyutada 

3871 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 38710 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 38711 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 

KT 38712 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici 
valyutada 

KT 38713 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 

KT 38714 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 

    3872 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 38720 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 38721 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit 
hesabları - xarici valyutada 

KT 38722 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 38723 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - xarici valyutada 

KT 38724 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - xarici valyutada 

3873 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 38730 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
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KT 38731 P 
İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 

KT 38732 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici 
valyutada 

KT 38733 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 

KT 38734 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 

      
3874 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38740 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38741 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 
KT 38742 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
xarici valyutada 

KT 38743 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 

KT 38744 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 

      
3875 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

uzunmüddətli depozitləri            - xarici valyutada 
KT 38750 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38751 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 
KT 38752 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
xarici valyutada 

KT 38753 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 
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KT 38754 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 

      
3876 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38760 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38761 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 
KT 38762 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici 
valyutada 

KT 38763 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 

KT 38764 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 

      
3877 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38770 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici 
valyutada 

KT 38771 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit 
hesabları - xarici valyutada 

KT 38772 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 38773 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 38774 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
3878 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38780 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 38781 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 
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KT 38782 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici 
valyutada 

KT 38783 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 

KT 38784 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 

    3879 
Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr 
və ictimai təşkilatların uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 38790 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 38791 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit 
hesabları - xarici valyutada 

KT 38792 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 38793 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - xarici valyutada 

KT 38794 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - xarici valyutada 

      
3881 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 38810 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 38811 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - qiymətli metallarla 
KT 38812 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli 
metallarla 

KT 38813 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli 
metallarla 
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KT 38814 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli 
metallarla 

      
3882 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

KT 38820 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli 
metallarla 

KT 38821 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit 
hesabları - qiymətli metallarla 

KT 38822 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 38823 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - qiymətli metallarla 

KT 38824 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
3883 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 38830 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 38831 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - qiymətli metallarla 
KT 38832 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli 
metallarla 

KT 38833 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli 
metallarla 

KT 38834 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli 
metallarla 

      
3884 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 38840 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
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KT 38841 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - qiymətli 
metallarla 

KT 38842 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
qiymətli metallarla 

KT 38843 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla 

KT 38844 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

      
3885 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

uzunmüddətli depozitləri            - qiymətli metallarla 
KT 38850 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 38851 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - qiymətli 
metallarla 

KT 38852 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
qiymətli metallarla 

KT 38853 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla 

KT 38854 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

        
3886 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 38860 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 38861 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - qiymətli metallarla 
KT 38862 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli 
metallarla 

KT 38863 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli 
metallarla 
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KT 38864 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli 
metallarla 

      
3887 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 38870 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli 
metallarla 

KT 38871 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit 
hesabları - qiymətli metallarla 

KT 38872 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 38873 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

KT 38874 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

     3888 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

KT 38880 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

KT 38881 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - qiymətli metallarla 

KT 38882 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli 
metallarla 

KT 38883 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli 
metallarla 

KT 38884 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli 
metallarla 
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3889 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr 
və ictimai təşkilatların uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

KT 38890 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

KT 38891 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit 
hesabları - qiymətli metallarla 

KT 38892 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 38893 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - qiymətli metallarla 

KT 38894 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - qiymətli metallarla 

    3893 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların bağlanmış 
hesabları - milli valyutada 

KT 38931 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin bağlanmış hesabları - milli valyutada 

KT 38932 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - milli valyutada 

KT 38933 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin bağlanmış hesabları - milli valyutada 

KT 38934 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - milli valyutada 

KT 38935 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - milli valyutada 

KT 38936 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin bağlanmış hesabları - milli valyutada 

KT 38937 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - milli valyutada 

KT 38938 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - milli valyutada 

KT 38939 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların bağlanmış hesabları - milli valyutada 

          
3894 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların bağlanmış 

hesabları - xarici valyutada 
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KT 38941 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

KT 38942 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

KT 38943 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

KT 38944 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

KT 38945 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

KT 38946 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

KT 38947 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

KT 38948 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

KT 38949 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

          
3895 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların bağlanmış 

hesabları - qiymətli metallarla 
KT 38951 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 
KT 38952 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 
KT 38953 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 
KT 38954 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 
KT 38955 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan 

hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 
KT 38956 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 
KT 38957 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - qiymətli 
metallarla 

KT 38958 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 

KT 38959 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 
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3896 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlar qarşısında 

öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - milli valyutada 
KT 38960 P Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlar 

qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət tənzimləmələr - milli valyutada 
KT 38961 K-P Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlar 

qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələr - milli valyutada 

      
3897 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlar qarşısında 

öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - xarici valyutada 
KT 38970 P Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlar 

qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət tənzimləmələr - xarici valyutada 
KT 38971 K-P Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlar 

qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələr - xarici valyutada 
          
3898 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlar qarşısında 

öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - qiymətli metallarla 
KT 38980 P Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlar 

qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət tənzimləmələr - qiymətli metallarla 
KT 38981 K-P Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlar 

qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələr - qiymətli metallarla 

     
     39 XARİCİ DÖVLƏTLƏRİN RƏSMİ İDARƏLƏRİ QARŞISINDA ÖHDƏLİKLƏR  

      
3901 Səfirliklərin cari hesabları - milli valyutada 

 39010 P Səfirliklərin cari hesabları - milli valyutada 

 
39011 P Səfirliklərin bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 

 
39012 P Səfirliklərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

      
3902 Səfirliklərin cari hesabları - xarici valyutada 

 39020 P Səfirliklərin cari hesabları - xarici valyutada 
 39021 P Səfirliklərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 
 39022 P Səfirliklərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

      
3903 Səfirliklərin cari hesabları - qiymətli metallarla 

 39030 P Səfirliklərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
 39031 P Səfirliklərin bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 
 39032 P Səfirliklərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli 

metallarla 

      
3904 Konsulluqların cari hesabları - milli valyutada 

 39040 P Konsulluqların cari hesabları - milli valyutada 
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 39041 P Konsulluqların bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 
 39042 P Konsulluqların cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 

valyutada 

      
3905 Konsulluqların cari hesabları - xarici valyutada 

 39050 P Konsulluqların cari hesabları - xarici valyutada 
 39051 P Konsulluqların bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 
 39052 P Konsulluqların cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici 

valyutada 

      
3906 Konsulluqların cari hesabları - qiymətli metallarla 

 39060 P Konsulluqların cari hesabları - qiymətli metallarla 
 39061 P Konsulluqların bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 
 39062 P Konsulluqların cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli 

metallarla 

      
3907 Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin cari hesabları - milli valyutada 

 39070 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin cari hesabları - milli valyutada 
 39071 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin bloklaşdırılmış  cari hesabları - milli 

valyutada 
 39072 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin cari hesabları üzrə hesablanmış 

ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

      
3908 Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin cari hesabları - xarici valyutada 

 39080 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin cari hesabları - xarici valyutada 
 39081 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin bloklaşdırılmış  cari hesabları - xarici 

valyutada 
 39082 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin cari hesabları üzrə hesablanmış 

ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

      
3909 Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin cari hesabları - qiymətli metallarla 

 39090 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin cari hesabları - qiymətli metallarla 
 39091 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin bloklaşdırılmış  cari hesabları - 

qiymətli metallarla 
 39092 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin cari hesabları üzrə hesablanmış 

ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

      
3910 Səfirliklərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

 39100 P Səfirliklərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
 39101 P Səfirliklərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - milli valyutada 
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 39102 P Səfirliklərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 
valyutada 

 39103 P Səfirliklərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 

 39104 P Səfirliklərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada 

      
3911 Səfirliklərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

 39110 P Səfirliklərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
 39111 P Səfirliklərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 
 39112 P Səfirliklərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici 

valyutada 
 39113 P Səfirliklərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 

valyutada 
 39114 P Səfirliklərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 

valyutada 

      
3912 Səfirliklərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

 39120 P Səfirliklərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
 39121 P Səfirliklərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - qiymətli metallarla 
 39122 P Səfirliklərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 

qiymətli metallarla 
 39123 P Səfirliklərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli 

metallarla 
 39124 P Səfirliklərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli 

metallarla 

      
3913 Konsulluqların qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

 39130 P Konsulluqların qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
 39131 P Konsulluqların bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - milli valyutada 
 39132 P Konsulluqların qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 

milli valyutada 
 39133 P Konsulluqların qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 

valyutada 
 39134 P Konsulluqların qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 

valyutada 
    3914 Konsulluqların qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
 39140 P Konsulluqların qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
 39141 P Konsulluqların bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 
 39142 P Konsulluqların qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 

xarici valyutada 
 39143 P Konsulluqların qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 

valyutada 
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 39144 P Konsulluqların qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 

      
3915 Konsulluqların qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

 39150 P Konsulluqların qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
 39151 P Konsulluqların bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - qiymətli 

metallarla 
 39152 P Konsulluqların qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 

qiymətli metallarla 
 39153 P Konsulluqların qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli 

metallarla 
 39154 P Konsulluqların qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli 

metallarla 

      
3916 Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

 39160 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin qısamüddətli depozitləri - milli 
valyutada 

 39161 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin bloklaşdırılmış  qısamüddətli depozit 
hesabları - milli valyutada 

 39162 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin qısamüddətli depozitləri üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

 39163 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 39164 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
3917 Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

 39170 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin qısamüddətli depozitləri - xarici 
valyutada 

 39171 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin bloklaşdırılmış  qısamüddətli depozit 
hesabları - xarici valyutada 

 39172 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin qısamüddətli depozitləri üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 39173 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 39174 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

    3918 Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin qısamüddətli depozitləri     - qiymətli metallarla 
 39180 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin qısamüddətli depozitləri - qiymətli 

metallarla 
 39181 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin bloklaşdırılmış  qısamüddətli depozit 
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hesabları - qiymətli metallarla 
 39182 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin qısamüddətli depozitləri üzrə 

hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 
 39183 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı 

keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 
 39184 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı 

keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

    
  
 

3919 Səfirliklərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
 39190 P Səfirliklərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
 39191 P Səfirliklərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - milli valyutada 
 39192 P Səfirliklərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 

valyutada 
 39193 P Səfirliklərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 

valyutada 
 39194 P Səfirliklərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 

valyutada 

      
3920 Səfirliklərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

 39200 P Səfirliklərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
 39201 P Səfirliklərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 
 39202 P Səfirliklərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici 

valyutada 
 39203 P Səfirliklərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 

valyutada 
 39204 P Səfirliklərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 

valyutada 

      
3921 Səfirliklərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

 39210 P Səfirliklərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
 39211 P Səfirliklərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - qiymətli metallarla 
 39212 P Səfirliklərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 

qiymətli metallarla 
 39213 P Səfirliklərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli 

metallarla 
 39214 P Səfirliklərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli 

metallarla 

      
3922 Konsulluqların uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

 39220 P Konsulluqların uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
 39221 P Konsulluqların bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - milli valyutada 
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 39222 P Konsulluqların uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
milli valyutada 

 39223 P Konsulluqların uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 

 39224 P Konsulluqların uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada 

      
3923 Konsulluqların uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

 39230 P Konsulluqların uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
 39231 P Konsulluqların bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 
 39232 P Konsulluqların uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 

xarici valyutada 
 39233 P Konsulluqların uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 

valyutada 
 39234 P Konsulluqların uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 

valyutada 

      
3924 Konsulluqların uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

 39240 P Konsulluqların uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
 39241 P Konsulluqların bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - qiymətli 

metallarla 
 39242 P Konsulluqların uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 

qiymətli metallarla 
 39243 P Konsulluqların uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli 

metallarla 
 39244 P Konsulluqların uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli 

metallarla 

      
3925 Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin uzunmüddətli depozitləri   - milli valyutada 

 39250 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin uzunmüddətli depozitləri - milli 
valyutada 

 39251 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin bloklaşdırılmış  uzunmüddətli depozit 
hesabları - milli valyutada 

 39252 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin uzunmüddətli depozitləri üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

 39253 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

 39254 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
3926 Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin uzunmüddətli depozitləri   - xarici valyutada 

 39260 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin uzunmüddətli depozitləri - xarici 
valyutada 
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 39261 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin bloklaşdırılmış  uzunmüddətli depozit 
hesabları - xarici valyutada 

 39262 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin uzunmüddətli depozitləri üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 39263 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 39264 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
3927 Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin uzunmüddətli depozitləri  - qiymətli metallarla 

 39270 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli 
metallarla 

 39271 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin bloklaşdırılmış  uzunmüddətli depozit 
hesabları - qiymətli metallarla 

 39272 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin uzunmüddətli depozitləri üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

 39273 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

 39274 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
3993 Xarici dövlətlərin rəsmi idarələrinin bağlanmış hesabları - milli valyutada 

 39930 P Səfirliklərin bağlanmış hesabları - milli valyutada 
 39931 P Konsulluqların bağlanmış hesabları - milli valyutada 
 39939 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin bağlanmış hesabları - milli valyutada 

      
3994 Xarici dövlətlərin rəsmi idarələrinin bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

 39940 P Səfirliklərin bağlanmış hesabları - xarici valyutada 
     39941 P Konsulluqların bağlanmış hesabları - xarici valyutada 
 39949 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

      
3995 Xarici dövlətlərin rəsmi idarələrinin bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 

 39950 P Səfirliklərin bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 
 39951 P Konsulluqların bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 
 39959 P Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin bağlanmış hesabları - qiymətli 

metallarla 
    3996 Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - milli valyutada 
 39960 P Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət tənzimləmələr 

- milli valyutada 
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 39961 K-P Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələr - 
milli valyutada 

      
3997 Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - xarici valyutada 

 39970 P Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət tənzimləmələr 
- xarici valyutada 

 39971 K-P Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələr- 
xarici valyutada 

     3998 Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - qiymətli 
metallarla 

 39980 P Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət tənzimləmələr 
- qiymətli metallarla 

 39981 K-P Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələr - 
qiymətli metallarla 

     
     40 DÖVLƏT MÜLKİYYƏTİNDƏ OLMAYAN HÜQUQİ ŞƏXSLƏR QARŞISINDA 

ÖHDƏLİKLƏR 

      
4001 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları - milli valyutada 
KT 40010 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 
KT 40011 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 
KT 40012 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 
valyutada 

KT 40015 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 

KT 40016 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 

KT 40017 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər 
- milli valyutada 

      
4002 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 

KT 40020 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 

KT 40021 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - 
milli valyutada 
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KT 40022 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 40025 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli 
valyutada 

KT 40026 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari 
hesabları - milli valyutada 

KT 40027 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

4003 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 

KT 40030 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 

KT 40031 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 

KT 40032 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 
valyutada 

KT 40035 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 

KT 40036 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 

KT 40037 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər 
- milli valyutada 

    4004 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 

KT 40040 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 

KT 40041 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 

KT 40042 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 
valyutada 

KT 40045 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 

KT 40046 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 



~ 203 ~ 
 

KT 40047 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər 
- milli valyutada 

      
4005 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 
KT 40050 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 
KT 40051 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 
KT 40052 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 
valyutada 

KT 40055 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 

KT 40056 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 

KT 40057 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər 
- milli valyutada 

      
4006 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 
KT 40060 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 
KT 40061 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 
KT 40062 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 
valyutada 

KT 40065 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 

KT 40066 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 

KT 40067 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər 
- milli valyutada 

      
4007 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 
KT 40070 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli 
valyutada 
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KT 40071 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari 
hesabları - milli valyutada 

KT 40072 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 40075 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - 
milli valyutada 

KT 40076 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari 
hesabları - milli valyutada 

KT 40077 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

      
4008 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 
KT 40080 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 
KT 40081 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin blok-ladırılmış cari hesabları - milli valyutada 
KT 40082 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 
valyutada 

KT 40085 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 

KT 40086 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 

KT 40087 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər 
- milli valyutada 

      
4009 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari 

hesabları - milli valyutada 
KT 40090 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 
KT 40091 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 
KT 40092 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 
valyutada 

KT 40095 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 
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KT 40096 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 

KT 40097 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 
valyutada 

      
4011 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları - xarici valyutada 
KT 40110 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 
KT 40111 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 
KT 40112 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
xarici valyutada 

KT 40115 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

KT 40116 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 

KT 40117 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər 
- xarici valyutada 

     4012 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

KT 40120 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

KT 40121 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - 
xarici valyutada 

KT 40122 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 40125 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici 
valyutada 

KT 40126 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari 
hesabları - xarici valyutada 

KT 40127 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 
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4013 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

KT 40130 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

KT 40131 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 

KT 40132 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
xarici valyutada 

KT 40135 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

KT 40136 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 

KT 40137 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər 
- xarici valyutada 

      
4014 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 
KT 40140 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 
KT 40141 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 
KT 40142 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
xarici valyutada 

KT 40145 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

KT 40146 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 

KT 40147 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər 
- xarici valyutada 

      
4015 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 
KT 40150 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 
KT 40151 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 
KT 40152 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
xarici valyutada 



~ 207 ~ 
 

KT 40155 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

KT 40156 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 

KT 40157 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər 
- xarici valyutada 

          
4016 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 
KT 40160 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 
KT 40161 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 
KT 40162 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
xarici valyutada 

KT 40165 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

KT 40166 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 

KT 40167 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər 
- xarici valyutada 

      
4017 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 
KT 40170 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici 
valyutada 

KT 40171 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari 
hesabları - xarici valyutada 

KT 40172 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 40175 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - 
xarici valyutada 

KT 40176 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari 
hesabları - xarici valyutada 

KT 40177 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 
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4018 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

KT 40180 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

KT 40181 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 

KT 40182 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
xarici valyutada 

KT 40185 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

KT 40186 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 

KT 40187 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər 
- xarici valyutada 

    4019 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari 
hesabları - xarici valyutada 

KT 40190 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

KT 40191 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 

KT 40192 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici 
valyutada 

KT 40195 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

KT 40196 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 

KT 40197 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici 
valyutada 

      
4021 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 40210 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 40211 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 
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KT 40212 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
qiymətli metallarla 

KT 40215 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40216 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40217 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər 
- qiymətli metallarla 

    4022 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40220 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli 
metallarla 

KT 40221 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - 
qiymətli metallarla 
 
 

KT 40222 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40225 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli 
metallarla 

KT 40226 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari 
hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40227 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

      
4023 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 40230 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 40231 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 40232 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
qiymətli metallarla 

KT 40235 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40236 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
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qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40237 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər 
- qiymətli metallarla 

      
4024 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 40240 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 40241 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 40242 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
qiymətli metallarla 

KT 40245 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40246 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40247 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər 
- qiymətli metallarla 

      
4025 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 40250 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 40251 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 40252 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
qiymətli metallarla 

KT 40255 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40256 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40257 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər 
- qiymətli metallarla 

      
4026 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 40260 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 40261 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 
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KT 40262 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
qiymətli metallarla 

KT 40265 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40266 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40267 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər 
- qiymətli metallarla 

      
4027 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 40270 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli 
metallarla 

KT 40271 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari 
hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40272 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40275 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - 
qiymətli metallarla 

KT 40276 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari 
hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40277 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

      
4028 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 40280 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 40281 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 40282 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
qiymətli metallarla 

KT 40285 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
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KT 40286 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40287 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər 
- qiymətli metallarla 

    
4029 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari 

hesabları - qiymətli metallarla 
KT 40290 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
 

KT 40291 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40292 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli 
metallarla 

KT 40295 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40296 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40297 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli 
metallarla 

      
4031 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin 

qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40310 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40311 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - milli 
valyutada 

KT 40312 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - milli valyutada 

KT 40313 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 

KT 40314 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- milli valyutada 

KT 40315 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
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KT 40316 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - 
milli valyutada 

KT 40317 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 40318 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 40319 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

      
4032 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40320 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli 
valyutada 

KT 40321 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli 
depozit hesabları - milli valyutada 

KT 40322 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 40323 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 40324 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

KT 40325 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - 
milli valyutada 

KT 40326 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış 
qısamüddətli depozit hesabları - milli valyutada 

KT 40327 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri 
üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 40328 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 40329 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 
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4033 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40330 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40331 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - milli 
valyutada 

KT 40332 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - milli valyutada 

KT 40333 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 

KT 40334 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- milli valyutada 

KT 40335 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 40336 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - 
milli valyutada 

KT 40337 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 40338 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 40339 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

      
4034 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40340 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 40341 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - milli 
valyutada 
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KT 40342 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - milli valyutada 

KT 40343 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 

KT 40344 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- milli valyutada 

KT 40345 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 40346 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - 
milli valyutada 

KT 40347 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 40348 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 40349 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

      
4035 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri      - milli valyutada 
KT 40350 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40351 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - milli 
valyutada 

KT 40352 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - milli valyutada 

KT 40353 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 

KT 40354 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- milli valyutada 

KT 40355 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
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KT 40356 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - 
milli valyutada 

KT 40357 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 40358 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 40359 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

      
4036 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40360 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40361 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - milli 
valyutada 

KT 40362 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - milli valyutada 

KT 40363 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 

KT 40364 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- milli valyutada 

KT 40365 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 40366 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - 
milli valyutada 

KT 40367 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 40368 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 
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KT 40369 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

      
4037 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40370 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri 
- milli valyutada 

KT 40371 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış 
qısamüddətli depozit hesabları - milli valyutada 

KT 40372 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri 
üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 40373 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 40374 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

KT 40375 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli 
depozitləri - milli valyutada 

KT 40376 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış 
qısamüddətli depozit hesabları - milli valyutada 

KT 40377 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli 
depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 40378 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli 
depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 40379 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli 
depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

          
4038 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40380 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40381 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - milli 
valyutada 
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KT 40382 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - milli valyutada 

KT 40383 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
milli valyutada 

KT 40384 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- milli valyutada 

KT 40385 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 40386 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - 
milli valyutada 

KT 40387 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 40388 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 40389 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

      
4039 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin 

qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40390 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40391 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - milli valyutada 
KT 40392 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
milli valyutada 

KT 40393 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 

KT 40394 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada 

KT 40395 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 40396 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - milli valyutada 
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KT 40397 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
milli valyutada 

KT 40398 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 

KT 40399 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada 

      
4041 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin 

qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 40410 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 40411 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - xarici 
valyutada 

KT 40412 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada 

KT 40413 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 

KT 40414 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- xarici valyutada 

KT 40415 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 40416 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - 
xarici valyutada 

KT 40417 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 40418 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 40419 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 
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4042 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 40420 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici 
valyutada 

KT 40421 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli 
depo-zit hesabları - xarici valyutada 

KT 40422 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 40423 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 40424 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

KT 40425 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - 
xarici valyutada 

KT 40426 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış 
qısamüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 

KT 40427 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri 
üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 40428 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 40429 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
4043 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 40430 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 40431 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - xarici 
valyutada 

KT 40432 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada 

KT 40433 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 
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KT 40434 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- xarici valyutada 

KT 40435 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 40436 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - 
xarici valyutada 

KT 40437 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 40438 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 40439 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

      
4044 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 40440 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 40441 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - xarici 
valyutada 

KT 40442 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada 

KT 40443 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 

KT 40444 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- xarici valyutada 

KT 40445 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 40446 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - 
xarici valyutada 

KT 40447 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 40448 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 



~ 222 ~ 
 

borclar - xarici valyutada 

KT 40449 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

          
4045 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri      - xarici valyutada 
KT 40450 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 40451 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - xarici 
valyutada 

KT 40452 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada 

KT 40453 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 

KT 40454 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- xarici valyutada 

KT 40455 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 40456 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - 
xarici valyutada 

KT 40457 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 40458 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 40459 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

      
4046 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 40460 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
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KT 40461 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - xarici 
valyutada 

KT 40462 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada 

KT 40463 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 

KT 40464 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- xarici valyutada 

KT 40465 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 40466 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - 
xarici valyutada 

KT 40467 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 40468 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 40469 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

      
4047 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 40470 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri 
- xarici valyutada 

KT 40471 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış 
qısamüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 

KT 40472 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri 
üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 40473 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 40474 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
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dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

KT 40475 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli 
depozitləri - xarici valyutada 

KT 40476 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış 
qısamüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 

KT 40477 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli 
depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 40478 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli 
depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 40479 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli 
depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
4048 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 40480 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 40481 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - xarici 
valyutada 

KT 40482 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada 

KT 40483 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
xarici valyutada 

KT 40484 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- xarici valyutada 

KT 40485 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 40486 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - 
xarici valyutada 

KT 40487 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 40488 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 
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KT 40489 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

      
4049 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin 

qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 40490 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 40491 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 
KT 40492 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
xarici valyutada 

KT 40493 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 

KT 40494 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 

KT 40495 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 40496 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 

KT 40497 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
xarici valyutada 

KT 40498 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 

KT 40499 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 

      
4051 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin 

qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40510 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40511 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - qiymətli 
metallarla 

KT 40512 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 
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KT 40513 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla 

KT 40514 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- qiymətli metallarla 

KT 40515 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

KT 40516 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - 
qiymətli metallarla 

KT 40517 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40518 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla 

KT 40519 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla 

      
4052 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40520 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - 
qiymətli metallarla 

KT 40521 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli 
depo-zit hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40522 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40523 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

KT 40524 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

KT 40525 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - 
qiymətli metallarla 

KT 40526 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış 
qısamüddətli depozit hesabları - qiymətli metallarla 
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KT 40527 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri 
üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40528 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

KT 40529 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

          
4053 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40530 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40531 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - qiymətli 
metallarla 

KT 40532 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40533 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla 

KT 40534 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- qiymətli metallarla 

KT 40535 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

KT 40536 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - 
qiymətli metallarla 

KT 40537 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40538 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla 

KT 40539 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla 

      
4054 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
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KT 40540 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

KT 40541 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - qiymətli 
metallarla 

KT 40542 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40543 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla 

KT 40544 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- qiymətli metallarla 

KT 40545 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

KT 40546 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - 
qiymətli metallarla 

KT 40547 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40548 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla 

KT 40549 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla 

      
4055 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri       - qiymətli metallarla 
KT 40550 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40551 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - qiymətli 
metallarla 

KT 40552 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40553 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla 
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KT 40554 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- qiymətli metallarla 

KT 40555 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

KT 40556 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - 
qiymətli metallarla 

KT 40557 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40558 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla 

KT 40559 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla 

      
4056 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40560 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40561 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - qiymətli 
metallarla 

KT 40562 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40563 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla 

KT 40564 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- qiymətli metallarla 

KT 40565 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

KT 40566 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - 
qiymətli metallarla 

KT 40567 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40568 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla 
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KT 40569 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla 

      
4057 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40570 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri 
- qiymətli metallarla 

KT 40571 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış 
qısamüddətli depozit hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40572 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri 
üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40573 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

KT 40574 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

KT 40575 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli 
depozitləri - qiymətli metallarla 

KT 40576 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış 
qısamüddətli depozit hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40577 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli 
depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40578 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli 
depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

KT 40579 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli 
depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
4058 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40580 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40581 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - qiymətli 
metallarla 

KT 40582 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 
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KT 40583 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla 

KT 40584 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- qiymətli metallarla 

KT 40585 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

KT 40586 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - 
qiymətli metallarla 

KT 40587 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40588 P 
Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla 

KT 40589 P 
Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla 

      
4059 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin 

qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40590 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40591 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - qiymətli 
metallarla 

KT 40592 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
qiymətli metallarla 

KT 40593 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla 

KT 40594 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

KT 40595 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

KT 40596 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli depozit hesabları - qiymətli 
metallarla 

KT 40597 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
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qiymətli metallarla 
KT 40598 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 

hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla 

KT 40599 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

      
4061 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin 

uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40610 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40611 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - milli 
valyutada 

KT 40612 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - milli valyutada 

KT 40613 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- milli valyutada 

KT 40614 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- milli valyutada 

KT 40615 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 40616 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
milli valyutada 

KT 40617 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 40618 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 40619 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

      
4062 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
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KT 40620 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli 
valyutada 

KT 40621 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli 
depozit hesabları - milli valyutada 

KT 40622 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 40623 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 40624 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

KT 40625 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri 
- milli valyutada 

KT 40626 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış 
uzunmüddətli depozit hesabları - milli valyutada 

KT 40627 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri 
üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 40628 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 40629 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

          
4063 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40630 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40631 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - milli 
valyutada 

KT 40632 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - milli valyutada 
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KT 40633 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- milli valyutada 

KT 40634 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- milli valyutada 

KT 40635 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 40636 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
milli valyutada 

KT 40637 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 40638 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 40639 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

      
4064 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40640 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40641 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - milli 
valyutada 

KT 40642 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - milli valyutada 

KT 40643 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- milli valyutada 

KT 40644 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- milli valyutada 

KT 40645 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
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KT 40646 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
milli valyutada 

KT 40647 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 40648 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 40649 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

      
4065 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri      - milli valyutada 
KT 40650 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40651 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - milli 
valyutada 

KT 40652 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - milli valyutada 

KT 40653 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- milli valyutada 

KT 40654 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- milli valyutada 

KT 40655 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 40656 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
milli valyutada 

KT 40657 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 40658 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 40659 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 
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4066 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40660 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40661 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - milli 
valyutada 

KT 40662 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - milli valyutada 

KT 40663 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- milli valyutada 

KT 40664 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- milli valyutada 

KT 40665 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 40666 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
milli valyutada 

KT 40667 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 40668 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 40669 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

      
4067 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40670 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri 
- milli valyutada 

KT 40671 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış 
uzunmüddətli depozit hesabları - milli valyutada 
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KT 40672 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri 
üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 40673 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 40674 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

KT 40675 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli 
depozitləri - milli valyutada 

KT 40676 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış 
uzunmüddətli depozit hesabları - milli valyutada 

KT 40677 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli 
depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 40678 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli 
depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 

KT 40679 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli 
depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
4068 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40680 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40681 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - milli 
valyutada 

KT 40682 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - milli valyutada 

KT 40683 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- milli valyutada 

KT 40684 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- milli valyutada 

KT 40685 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
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KT 40686 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
milli valyutada 

KT 40687 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

KT 40688 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - milli valyutada 

KT 40689 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - milli valyutada 

      
4069 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin 

uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40690 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
KT 40691 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - milli valyutada 
KT 40692 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
milli valyutada 

KT 40693 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 

KT 40694 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada 

KT 40695 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

KT 40696 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - milli valyutada 

KT 40697 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
milli valyutada 

KT 40698 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 

KT 40699 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada 
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4071 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin 
uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 40710 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 40711 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - xarici 
valyutada 

KT 40712 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada 

KT 40713 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- xarici valyutada 

KT 40714 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- xarici valyutada 

KT 40715 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 40716 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
xarici valyutada 

KT 40717 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 40718 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 40719 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

      
4072 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 40720 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - 
xarici valyutada 

KT 40721 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli 
depozit hesabları - xarici valyutada 

KT 40722 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 40723 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
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KT 40724 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

KT 40725 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri 
- xarici valyutada 

KT 40726 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış 
uzunmüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 

KT 40727 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri 
üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 40728 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 40729 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
4073 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 40730 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 40731 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - xarici 
valyutada 

KT 40732 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada 

KT 40733 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- xarici valyutada 

KT 40734 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- xarici valyutada 

KT 40735 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 40736 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
xarici valyutada 

KT 40737 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 
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KT 40738 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 40739 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

          
4074 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 40740 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 40741 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - xarici 
valyutada 

KT 40742 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada 

KT 40743 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- xarici valyutada 

KT 40744 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- xarici valyutada 

KT 40745 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 40746 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
xarici valyutada 

KT 40747 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 40748 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 40749 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

      
4075 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri      - xarici valyutada 
KT 40750 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
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KT 40751 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - xarici 
valyutada 

KT 40752 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada 

KT 40753 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- xarici valyutada 

KT 40754 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- xarici valyutada 

KT 40755 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 40756 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
xarici valyutada 

KT 40757 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 40758 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 40759 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

      
4076 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 40760 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 40761 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - xarici 
valyutada 

KT 40762 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada 

KT 40763 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- xarici valyutada 

KT 40764 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- xarici valyutada 

KT 40765 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
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KT 40766 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
xarici valyutada 

KT 40767 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 40768 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 40769 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

      
4077 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 40770 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri 
- xarici valyutada 

KT 40771 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış 
uzunmüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 

KT 40772 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri 
üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 40773 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 40774 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

KT 40775 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli 
depozitləri - xarici valyutada 

KT 40776 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış 
uzunmüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 

KT 40777 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli 
depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 40778 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli 
depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

KT 40779 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli 
depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 
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4078 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 40780 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 40781 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - xarici 
valyutada 

KT 40782 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - xarici valyutada 

KT 40783 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- xarici valyutada 

KT 40784 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- xarici valyutada 

KT 40785 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 40786 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
xarici valyutada 

KT 40787 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 40788 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 40789 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

      
4079 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin 

uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 40790 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
KT 40791 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 
KT 40792 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
xarici valyutada 

KT 40793 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 
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KT 40794 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 

KT 40795 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

KT 40796 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - xarici valyutada 

KT 40797 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
xarici valyutada 

KT 40798 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 
valyutada 

KT 40799 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 
valyutada 

      
4081 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin 

uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40810 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40811 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
qiymətli metallarla 

KT 40812 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40813 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- qiymətli metallarla 

KT 40814 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- qiymətli metallarla 

KT 40815 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

KT 40816 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
qiymət-li metallarla 

KT 40817 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40818 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla 
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KT 40819 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla 

      
4082 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40820 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - 
qiymətli metallarla 

KT 40821 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli 
depozit hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40822 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40823 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

KT 40824 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

KT 40825 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri 
- qiymətli metallarla 

KT 40826 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış 
uzunmüddətli depozit hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40827 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri 
üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40828 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

KT 40829 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
4083 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40830 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40831 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
qiymətli metallarla 

KT 40832 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 



~ 247 ~ 
 

KT 40833 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- qiymətli metallarla 

KT 40834 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- qiymətli metallarla 

KT 40835 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

KT 40836 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
qiymətli metallarla 

KT 40837 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40838 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla 

KT 40839 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla 

      
4084 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40840 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40841 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
qiymətli metallarla 

KT 40842 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40843 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- qiymətli metallarla 

KT 40844 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- qiymətli metallarla 

KT 40845 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

KT 40846 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
qiymətli metallarla 
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KT 40847 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40848 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla 

KT 40849 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla 

          
4085 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri     - qiymətli metallarla 
KT 40850 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40851 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
qiymətli metallarla 

KT 40852 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40853 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- qiymətli metallarla 

KT 40854 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- qiymətli metallarla 

KT 40855 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

KT 40856 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
qiymətli metallarla 

KT 40857 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40858 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla 

KT 40859 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla 

      
4086 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40860 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
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KT 40861 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
qiymətli metallarla 

KT 40862 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 
 

KT 40863 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- qiymətli metallarla 

KT 40864 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- qiymətli metallarla 

KT 40865 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

KT 40866 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
qiymətli metallarla 

KT 40867 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40868 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla 

KT 40869 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla 

      
4087 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40870 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri 
- qiymətli metallarla 

KT 40871 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış 
uzunmüddətli depozit hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40872 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri 
üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40873 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri 
üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

KT 40874 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri 
üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 
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KT 40875 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli 
depozitləri - qiymətli metallarla 

KT 40876 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış 
uzunmüddətli depozit hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40877 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli 
depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40878 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli 
depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - qiymətli metallarla 

KT 40879 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli 
depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
4088 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40880 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40881 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
qiymətli metallarla 

KT 40882 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40883 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar 
- qiymətli metallarla 

KT 40884 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları 
- qiymətli metallarla 

KT 40885 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

KT 40886 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - 
qiymətli metallarla 

KT 40887 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 

KT 40888 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - qiymətli metallarla 
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KT 40889 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
qeyri-rezident hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - qiymətli metallarla 

      
4089 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin 

uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40890 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
KT 40891 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - qiymətli 
metallarla 

KT 40892 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
qiymətli metallarla 

KT 40893 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla 

KT 40894 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

KT 40895 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

KT 40896 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli depozit hesabları - qiymətli 
metallarla 

KT 40897 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
qiymətli metallarla 

KT 40898 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - 
qiymətli metallarla 

KT 40899 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - 
qiymətli metallarla 

      
4093 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - milli valyutada 
KT 40930 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - milli valyutada 
KT 40931 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - milli valyutada 
KT 40932 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - milli valyutada 
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KT 40933 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - milli valyutada 

KT 40934 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - milli valyutada 

KT 40935 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - milli valyutada 

KT 40936 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan  hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - milli 
valyutada 

KT 40937 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - milli valyutada 

KT 40939 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin bağlanmış hesabları - milli valyutada 

      
4094 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - xarici valyutada 
KT 40940 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - xarici valyutada 
KT 40941 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - xarici valyutada 
KT 40942 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - xarici valyutada 
KT 40943 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - xarici valyutada 
KT 40944 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - xarici valyutada 
KT 40945 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - xarici valyutada 
KT 40946 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 

dövlət mülkiyyətində olmayan  hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - xarici 
valyutada 

KT 40947 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

KT 40949 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

    4095 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 
KT 40950 P Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 

hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 
KT 40951 P Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 
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KT 40952 P İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40953 P Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40954 P Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40955 P Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan 
hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40956 P Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən 
dövlət mülkiyyətində olmayan  hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - qiymətli 
metallarla 

KT 40957 P Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 

KT 40959 P Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 

      
4096 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - 

milli valyutada 
KT 40960 P Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət 

tənzimləmələr - milli valyutada 
KT 40961 K-P Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi 

tənzimləmələr - milli valyutada 
4097 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - 

xarici valyutada 
KT 40970 P Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət 

tənzimləmələr - xarici valyutada 
KT 40971 K-P Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi 

tənzimləmələr - xarici valyutada 

     4098 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - 
qiymətli metallarla 

KT 40980 P Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət 
tənzimləmələr - qiymətli metallarla 

KT 40981 K-P Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi 
tənzimləmələr - qiymətli metallarla 

     
     41 FİZİKİ ŞƏXSLƏR VƏ FƏRDİ SAHİBKARLAR QARŞISINDA ÖHDƏLİKLƏR  

      
4101 Fiziki şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 
KT 41010 P Rezident fiziki şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 
KT 41011 P Rezident fiziki şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 
KT 41012 P Rezident fiziki şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli 

valyutada 
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KT 41015 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 
KT 41016 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 
KT 41017 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 

milli valyutada 
          
4102 Fiziki şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 
KT 41020 P Rezident fiziki şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 
KT 41021 P Rezident fiziki şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 
KT 41022 P Rezident fiziki şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 

xarici valyutada 
KT 41025 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 
KT 41026 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 
KT 41027 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 

xarici valyutada 

     4103 Fiziki şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 41030 P Rezident fiziki şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 41031 P Rezident fiziki şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 41032 P Rezident fiziki şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 

qiymətli metallarla 
KT 41035 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 41036 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 41037 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 

qiymətli metallarla 

      
4104 Fərdi sahibkarların cari hesabları - milli valyutada 
KT 41040 P Rezident fərdi sahibkarların cari hesabları - milli valyutada 
KT 41041 P Rezident fərdi sahibkarların bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 
KT 41042 P Rezident fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 

milli valyutada 
KT 41045 P Qeyri-rezident fərdi sahibkarların cari hesabları - milli valyutada 
KT 41046 P Qeyri-rezident fərdi sahibkarların bloklaşdırılmış cari hesabları - milli valyutada 
KT 41047 P Qeyri-rezident fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək 

faizlər - milli valyutada 

      
4105 Fərdi sahibkarların cari hesabları - xarici valyutada 
KT 41050 P Rezident fərdi sahibkarların cari hesabları - xarici valyutada 
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KT 41051 P Rezident fərdi sahibkarların bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 
KT 41052 P Rezident fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 

xarici valyutada 
KT 41055 P Qeyri-rezident fərdi sahibkarların cari hesabları - xarici valyutada 
KT 41056 P Qeyri-rezident fərdi sahibkarların bloklaşdırılmış cari hesabları - xarici valyutada 
KT 41057 P Qeyri-rezident fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək 

faizlər - xarici valyutada 

      
4106 Fərdi sahibkarların cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 41060 P Rezident fərdi sahibkarların cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 41061 P Rezident fərdi sahibkarların bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 41062 P Rezident fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 

qiymətli metallarla 
KT 41065 P Qeyri-rezident fərdi sahibkarların cari hesabları - qiymətli metallarla 
KT 41066 P Qeyri-rezident fərdi sahibkarların bloklaşdırılmış cari hesabları - qiymətli 

metallarla 
KT 41067 P Qeyri-rezident fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək 

faizlər - qiymətli metallarla 

      
4111 Fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları - milli valyutada 
KT 41110 P Rezident fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları - milli valyutada 
KT 41111 P Rezident fiziki şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli əmanət hesabları - milli 

valyutada 
KT 41112 P Rezident fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları üzrə hesablanmış 

ödəniləcək faizlər - milli valyutada 
KT 41113 P Rezident fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - milli valyutada 
KT 41114 P Rezident fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - milli valyutada 
KT 41115 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları - milli valyutada 
KT 41116 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli əmanət hesabları - 

milli valyutada 
KT 41117 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları üzrə hesablanmış 

ödəniləcək faizlər - milli valyutada 
KT 41118 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - milli valyutada 
KT 41119 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - milli valyutada 
4112 Fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları - xarici valyutada 
KT 41120 P Rezident fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları - xarici valyutada 
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KT 41121 P Rezident fiziki şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli əmanət hesabları - xarici 
valyutada 

KT 41122 P Rezident fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 41123 P Rezident fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borclar - xarici valyutada 

KT 41124 P Rezident fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borcları - xarici valyutada 

KT 41125 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları - xarici valyutada 
KT 41126 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli əmanət hesabları - 

xarici valyutada 
KT 41127 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları üzrə hesablanmış 

ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 
KT 41128 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - xarici valyutada 
KT 41129 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - xarici valyutada 

      
4113 Fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları - qiymətli metallarla 
KT 41130 P Rezident fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları - qiymətli metallarla 
KT 41131 P Rezident fiziki şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli əmanət hesabları - qiymətli 

metallarla 
KT 41132 P Rezident fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları üzrə hesablanmış 

ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 
KT 41133 P Rezident fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - qiymətli metallarla 
KT 41134 P Rezident fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - qiymətli metallarla 
KT 41135 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları - qiymətli metallarla 
KT 41136 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin bloklaşdırılmış qısamüddətli əmanət hesabları - 

qiymətli metallarla 
KT 41137 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları üzrə hesablanmış 

ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 
KT 41138 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - qiymətli metallarla 
KT 41139 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
4121 Fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları - milli valyutada 
KT 41210 P Rezident fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları - milli valyutada 
KT 41211 P Rezident fiziki şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli əmanət hesabları - milli 

valyutada 
KT 41212 P Rezident fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları üzrə hesablanmış 
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ödəniləcək faizlər - milli valyutada 
KT 41213 P Rezident fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - milli valyutada 
KT 41214 P Rezident fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - milli valyutada 
KT 41215 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları - milli valyutada 
KT 41216 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli əmanət hesabları - 

milli valyutada 
KT 41217 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları üzrə hesablanmış 

ödəniləcək faizlər - milli valyutada 
KT 41218 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - milli valyutada 
KT 41219 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - milli valyutada 

      
4122 Fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları - xarici valyutada 
KT 41220 P Rezident fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları - xarici valyutada 
KT 41221 P Rezident fiziki şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli əmanət hesabları - xarici 

valyutada 
KT 41222 P Rezident fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları üzrə hesablanmış 

ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 
KT 41223 P Rezident fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - xarici valyutada 
KT 41224 P Rezident fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - xarici valyutada 
KT 41225 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları - xarici valyutada 
KT 41226 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli əmanət hesabları - 

xarici valyutada 
KT 41227 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları üzrə hesablanmış 

ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 
KT 41228 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - xarici valyutada 
KT 41229 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - xarici valyutada 

      
4123 Fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları - qiymətli metallarla 
KT 41230 P Rezident fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları - qiymətli metallarla 
KT 41231 P Rezident fiziki şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli əmanət hesabları - qiymətli 

metallarla 
KT 41232 P Rezident fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları üzrə hesablanmış 

ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 
KT 41233 P Rezident fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - qiymətli metallarla 
KT 41234 P Rezident fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz 
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borcları - qiymətli metallarla 
KT 41235 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları - qiymətli 

metallarla 
KT 41236 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin bloklaşdırılmış uzunmüddətli əmanət hesabları - 

qiymətli metallarla 
KT 41237 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları üzrə hesablanmış 

ödəniləcək faizlər - qiymətli metallarla 
KT 41238 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - qiymətli metallarla 
KT 41239 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - qiymətli metallarla 

      
4193 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların bağlanmış hesabları - milli valyutada 
KT 41930 P Rezident fiziki şəxslərin bağlanmış hesabları - milli valyutada 
KT 41931 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin bağlanmış hesabları - milli valyutada 
KT 41932 P Rezident fərdi sahibkarların bağlanmış hesabları - milli valyutada 
KT 41933 P Qeyri-rezident fərdi sahibkarların bağlanmış hesabları - milli valyutada 

     4194 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların bağlanmış hesabları - xarici valyutada 
KT 41940 P Rezident fiziki şəxslərin bağlanmış hesabları - xarici valyutada 
KT 41941 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin bağlanmış hesabları - xarici valyutada 
KT 41942 P Rezident fərdi sahibkarların bağlanmış hesabları - xarici valyutada 
KT 41943 P Qeyri-rezident fərdi sahibkarların bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

      
4195 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 
KT 41950 P Rezident fiziki şəxslərin bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 
KT 41951 P Qeyri-rezident fiziki şəxslərin bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 
KT 41952 P Rezident fərdi sahibkarların bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 
KT 41953 P Qeyri-rezident fərdi sahibkarların bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 

      
4196 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - milli valyutada 
KT 41960 P Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət 

tənzimləmələr - milli valyutada 
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KT 41961 K-P Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələr 
- milli valyutada 

      
4197 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - xarici valyutada 

KT 41970 P Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət 
tənzimləmələr - xarici valyutada 

KT 41971 K-P Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələr 
- xarici valyutada 

      
4198 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - qiymətli 

metallarla 
KT 41980 P Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət 

tənzimləmələr - qiymətli metallarla 
KT 41981 K-P Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələr 

- qiymətli metallarla 

     
     42 BURAXILMIŞ BORC QİYMƏTLİ KAĞIZLAR 

      
4201 Veksellər - milli valyutada 
KT 42010 P Veksellər - milli valyutada 
KT 42012 P Veksellər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 
KT 42013 P Veksellər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 
KT 42014 P Veksellər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
4202 Veksellər - xarici valyutada 

KT 42020 P Veksellər - xarici valyutada 
KT 42022 P Veksellər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 
KT 42023 P Veksellər üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
KT 42024 P Veksellər üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
4203 Depozit sertifikatları - milli valyutada 

KT 42030 P Depozit sertifikatları - milli valyutada 
KT 42032 P Depozit sertifikatları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 
KT 42033 P Depozit sertifikatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 
KT 42034 P Depozit sertifikatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
4204 Depozit sertifikatları - xarici valyutada 
KT 42040 P Depozit sertifikatları - xarici valyutada 
KT 42042 P Depozit sertifikatları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 
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KT 42043 P Depozit sertifikatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
KT 42044 P Depozit sertifikatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

    4205 Əmanət sertifikatları - milli valyutada 
KT 42050 P Əmanət sertifikatları - milli valyutada 
KT 42052 P Əmanət sertifikatları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 
KT 42053 P Əmanət sertifikatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 
KT 42054 P Əmanət sertifikatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
4206 Əmanət sertifikatları - xarici valyutada 
KT 42060 P Əmanət sertifikatları - xarici valyutada 
KT 42062 P Əmanət sertifikatları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 
KT 42063 P Əmanət sertifikatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
KT 42064 P Əmanət sertifikatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
4207 İstiqrazlar - milli valyutada 
KT 42070 P İstiqrazlar - milli valyutada 
KT 42072 P İstiqrazlar üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 
KT 42073 P İstiqrazlar üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 
KT 42074 P İstiqrazlar üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
4208 İstiqrazlar - xarici valyutada 
KT 42080 P İstiqrazlar - xarici valyutada 
KT 42082 P İstiqrazlar üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 
KT 42083 P İstiqrazlar üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 
KT 42084 P İstiqrazlar üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

     4209 AMB-nin qiymətli kağızları - milli valyutada 
AMB 42090 P AMB-nin qiymətli kağızları - milli valyutada 
AMB 42092 P AMB-nin qiymətli kağızları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 

4210 AMB-nin qiymətli kağızları - xarici valyutada 
AMB 42100 P AMB-nin qiymətli kağızları - xarici valyutada 
AMB 42102 P AMB-nin qiymətli kağızları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici 

valyutada 

     4211 Buraxılmış digər borc qiymətli kağızlar - milli valyutada 
KT 42110 P Buraxılmış digər borc qiymətli kağızlar - milli valyutada 
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KT 42112 P Buraxılmış digər borc qiymətli kağızlar üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 
milli valyutada 

KT 42113 P Buraxılmış digər borc qiymətli kağızlar üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli 
valyutada 

KT 42114 P Buraxılmış digər borc qiymətli kağızlar üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli 
valyutada 

      
4212 Buraxılmış digər borc qiymətli kağızlar - xarici valyutada 
KT 42120 P Buraxılmış digər borc qiymətli kağızlar - xarici valyutada 
KT 42122 P Buraxılmış digər borc qiymətli kağızlar üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - 

xarici valyutada 
KT 42123 P Buraxılmış digər borc qiymətli kağızlar üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici 

valyutada 
KT 42124 P Buraxılmış digər borc qiymətli kağızlar üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici 

valyutada 

      
4296 Buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə tənzimləmələr - milli valyutada 

 42960 P Buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə müsbət tənzimləmələr - milli valyutada 
 42961 K-P Buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə mənfi tənzimləmələr - milli valyutada 

      
4297 Buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə tənzimləmələr - xarici valyutada 

 42970 P Buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə müsbət tənzimləmələr - xarici valyutada 
 42971 K-P Buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə mənfi tənzimləmələr - xarici valyutada 

    
 
 

43 DİGƏR ƏMƏLİYYATLAR 

      
4320 Broker əməliyyatları  -   milli valyutada 
KT 43200 P Broker əməliyyatları  -   milli valyutada 
KT 43202 P Broker əməliyyatları üzrə hesablanmış ödəniləcək haqq və komissiya  -    milli 

valyutada 
KT 43203 P Broker əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş borclar  -    milli valyutada 

    4321 Broker əməliyyatları - xarici valyutada 
KT 43210 P Broker əməliyyatları - xarici valyutada 
KT 43212 P Broker əməliyyatları üzrə hesablanmış ödəniləcək haqq və komissiya - xarici 

valyutada 
KT 43213 P Broker əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş borclar - xarici valyutada 

      
4322 Lizinq əməliyyatları - milli valyutada 

 43220 P Lizinq əməliyyatları - milli valyutada 
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 43222 P Lizinq əməliyyatları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - milli valyutada 
 43223 P Lizinq əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - milli valyutada 
 43224 P Lizinq əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - milli valyutada 

      
4323 Lizinq əməliyyatları - xarici valyutada 

 43230 P Lizinq əməliyyatları - xarici valyutada 
 43232 P Lizinq əməliyyatları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

 43233 P Lizinq əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borclar - xarici valyutada 

 43234 P Lizinq əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borcları - xarici valyutada 

      
4324 Faktorinq əməliyyatları - milli valyutada 
KT 43240 P Faktorinq əməliyyatları - milli valyutada 
KT 43242 P Faktorinq əməliyyatları üzrə hesablanmış ödəniləcək haqq və komissiya - milli 

valyutada 
KT 43243 P Faktorinq əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş borclar - milli valyutada 

          
4325   Faktorinq əməliyyatları - xarici valyutada 
KT 43250 P Faktorinq əməliyyatları - xarici valyutada 
KT 43252 P Faktorinq əməliyyatları üzrə hesablanmış ödəniləcək haqq və komissiya - xarici 

valyutada 
KT 43253 P Faktorinq əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş borclar - xarici valyutada 

 4326   Forfeytinq əməliyyatları - milli valyutada 
KT 43260 P Forfeytinq əməliyyatları - milli valyutada 
KT 43262 P Forfeytinq əməliyyatları üzrə hesablanmış ödəniləcək haqq və komissiya - milli 

valyutada 
KT 43263 P Forfeytinq əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş borclar - milli valyutada 

      
4327 Forfeytinq əməliyyatları - xarici valyutada  
KT 43270 P Forfeytinq əməliyyatları - xarici valyutada 
KT 43272 P Forfeytinq əməliyyatları üzrə hesablanmış ödəniləcək haqq və komissiya - xarici 

valyutada 
KT 43273 P Forfeytinq əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş borclar - xarici valyutada 

      
4328 Anderraytinq və market-meyker əməliyyatları - milli valyutada 
KT 43280 P Anderraytinq və market-meyker əməliyyatları - milli valyutada 
KT 43282 P Anderraytinq və market-meyker üzrə hesablanmış ödəniləcək haqq və komissiya - 

milli valyutada 

      
4329 Anderraytinq və market-meyker əməliyyatları - xarici valyutada 
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KT 43290 P Anderraytinq və market-meyker əməliyyatları - xarici valyutada 
KT 43292 P Anderraytinq və market-meyker əməliyyatları üzrə hesablanmış ödəniləcək haqq 

və komissiya - xarici valyutada 

      
4330 Digər əməliyyatlar - milli valyutada 

 43300 P Digər əməliyyatlar - milli valyutada 
 43302 P Digər əməliyyatlar üzrə hesablanmış ödəniləcək məb-ləğlər - milli valyutada 
 43303 P Digər əməliyyatlar üzrə vaxtı keçmiş borclar - milli valyutada 

      
4331 Digər əməliyyatlar - xarici valyutada  

 43310 P Digər əməliyyatlar - xarici valyutada 
 43312 P Digər əməliyyatlar üzrə hesablanmış ödəniləcək məbləğlər - xarici valyutada 
 43313 P Digər əməliyyatlar üzrə vaxtı keçmiş borclar - xarici valyutada 

      
4332 Digər əməliyyatlar - qiymətli metallarla  

 43320 P Digər əməliyyatlar - qiymətli metallarla 
 43322 P Digər əməliyyatlar üzrə hesablanmış ödəniləcək məbləğlər - qiymətli metallarla 
 43323 P Digər əməliyyatlar üzrə vaxtı keçmiş borclar - qiymətli metallarla 
    4396 Digər əməliyyatlar üzrə tənzimləmələr - milli valyutada 
 43960 P Digər əməliyyatlar üzrə müsbət tənzimləmələr - milli valyutada 
 43961 K-P Digər əməliyyatlar üzrə mənfi tənzimləmələr - milli valyutada 

      
4397 Digər əməliyyatlar üzrə tənzimləmələr - xarici valyutada 

 43970 P Digər əməliyyatlar üzrə müsbət tənzimləmələr - xarici valyutada 

 43971 K-P Digər əməliyyatlar üzrə mənfi tənzimləmələr - xarici valyutada 

      
4398 Digər əməliyyatlar üzrə tənzimləmələr - qiymətli metallarla 

 43980 P Digər əməliyyatlar üzrə müsbət tənzimləmələr - qiymətli metallarla 
 43981 K-P Digər əməliyyatlar üzrə mənfi tənzimləmələr - qiymətli metallarla 

     
     44 MƏNFƏƏT VERGİSİ ÜZRƏ ÖHDƏLİKLƏR 

      
4401 Cari mənfəət vergisi üzrə öhdəliklər - milli valyutada 
KT 44010 P Cari mənfəət vergisi üzrə öhdəliklər - milli valyutada 

      
4451 Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə öhdəliklər - milli valyutada 
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KT 44510 P Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə öhdəliklər - milli valyutada 

    
  
 

45 DİGƏR ÖHDƏLİKLƏR 

      
4501 Ödənilməkdə olan məbləğlər - milli valyutada 

 45010 P Ödəniş kartları üzrə başa çatdırılmamış hesablaşmalar - milli valyutada 

 45011 P Xarici valyutanın alınması/satılması üzrə başa çatdırılmamış hesablaşmalar - milli 
valyutada 

 45012 P Qiymətli metalların alınması/satılması üzrə başa çatdırılmamış hesablaşmalar - 
milli valyutada 

 45013 P Xidmətlər üzrə hesablaşmalar - milli valyutada 
 45019 P Digər ödənilməkdə olan məbləğlər - milli valyutada 

      
4502 Ödənilməkdə olan məbləğlər - xarici valyutada 

 45020 P Ödəniş kartları üzrə başa çatdırılmamış hesablaşmalar - xarici valyutada 

 45021 P Xarici valyutanın alınması/satılması üzrə başa çatdırılmamış hesablaşmalar - 
xarici valyutada 

 45022 P Qiymətli metalların alınması/satılması üzrə başa çatdırılmamış hesablaşmalar - 
xarici valyutada 

 45023 P Xidmətlər üzrə hesablaşmalar - xarici valyutada 
 45029 P Digər ödənilməkdə olan məbləğlər - xarici valyutada 

      
4503 Hesablanmış komissiyalar - milli valyutada 

 45030 P Banklarla əməliyyatlar üzrə hesablanmış komissiyalar - milli valyutada 

 45039 P Digər hesablanmış komissiyalar - milli valyutada 

      
4504 Hesablanmış komissiyalar - xarici valyutada 

 45040 P Banklarla əməliyyatlar üzrə hesablanmış komissiyalar - xarici valyutada 

 45049 P Digər hesablanmış komissiyalar - xarici valyutada 

      
4505 İşçilərlə hesablaşmalar - milli valyutada 

 45050 P Əmək haqqı, mükafat və bonuslar üzrə hesablaşmalar  -   milli valyutada 

 45054 P Alimentlər və deponentlər üzrə hesablaşmalar - milli valyutada 

 45059 P Işçilərlə digər hesablaşmalar - milli valyutada 

      
4506 İşçilərlə hesablaşmalar - xarici valyutada 

 45069 P İşçilərlə digər hesablaşmalar - xarici valyutada 

     4507 Müəyyən edilməmiş məbləğlər - milli valyutada 
 45070 P Banklararası əməliyyatlar üzrə müəyyən edilməmiş məbləğlər - milli valyutada 

 45079 P Digər müəyyən edilməmiş məbləğlər - milli valyutada 
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4508 Müəyyən edilməmiş məbləğlər - xarici valyutada 
 45080 P Banklararası əməliyyatlar üzrə müəyyən edilməmiş məbləğlər - xarici valyutada 

 45089 P Digər müəyyən edilməmiş məbləğlər - xarici valyutada 
    4509 Dövlət Büdcəsi ilə hesablaşmalar - milli valyutada 

 45090 P Dövlət Büdcəsi ilə hesablaşmalar - milli valyutada 

      
4510 Vergilər üzrə kreditor borclar (mənfəət vergisi istisna olmaqla) - milli valyutada 
KT 45100 P Əlavə dəyər vergisi üzrə kreditor borclar - milli valyutada 
KT 45101 P Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi üzrə kreditor borclar - milli valyutada 
KT 45102 P Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi üzrə kreditor borclar - milli valyutada 

 45103 P Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə kreditor borclar - milli valyutada 
KT 45104 P Yol vergisi üzrə kreditor borclar - milli valyutada 

 45105 P Ödəmə mənbəyində tutulan vergi üzrə kreditor borclar - milli valyutada 
 45109 P Digər vergilər üzrə kreditor borclar - milli valyutada 
      

4511 Dövlət fondları və digər fondlarla hesablaşmalar - milli valyutada 
 45110 P Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə hesablaşmalar - milli valyutada 
 45111 P Pensiya fondları üzrə öhdəliklər - milli valyutada 
 45119 P Digər fondlarla hesablaşmalar - milli valyutada 

      
4515 Gələcək dövrün gəlirləri - milli valyutada 

 45150 P Bank əməliyyatları üzrə gələcək dövrün gəlirləri - milli valyutada 
 45151 P Təsərrüfat əməliyyatları üzrə gələcək dövrün gəlirləri - milli valyutada 

KT 45152 P Anderraytinq və market-meyker əməliyyatları üzrə gələcək dövrün gəlirləri - milli 
valyutada 

 45159 P Digər əməliyyatlar üzrə gələcək dövrün gəlirləri - milli valyutada 

4516 Gələcək dövrün gəlirləri - xarici valyutada 
 45160 P Bank əməliyyatları üzrə gələcək dövrün gəlirləri - xarici valyutada 
 45161 P Təsərrüfat əməliyyatları üzrə gələcək dövrün gəlirləri - xarici valyutada 

KT 45162 P Anderraytinq və market-meyker əməliyyatları üzrə gələcək dövrün gəlirləri - 
xarici valyutada 

 45169 P Digər əməliyyatlar üzrə gələcək dövrün gəlirləri - xarici valyutada 

     4517 Filiallararası hesablaşmalar üzrə öhdəliklər - milli valyutada 
 45170 P Filiallararası hesablaşmalar - milli valyutada 
 45171 P Filiallararası hesablaşmalar üzrə alınmış vəsaitlər - milli valyutada 
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4518 Filiallararası hesablaşmalar üzrə öhdəliklər - xarici valyutada 

 45180 P Filiallararası hesablaşmalar - xarici valyutada 
 45181 P Filiallararası hesablaşmalar üzrə alınmış vəsaitlər - xarici valyutada 

      
4519 Şərti öhdəliklər üzrə ehtiyatlar - milli valyutada  

 45190 P İddialar üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 

 45191 P Qarantiyalar üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 

 45199 P Digər şərti öhdəliklər üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 

      
4521 Hesablanmış dividendlər - milli valyutada 
KT 45210 P Adi səhmlər üzrə hesablanmış dividendlər - milli valyutada 
KT 45211 P İmtiyazlı səhmlər üzrə hesablanmış dividendlər - milli valyutada 
KT 45212 P Paylar üzrə hesablanmış dividendlər - milli valyutada 

      
4523 Səhmdarlardan alınmış avanslar (qeydiyyata alınmamış kapital) - milli valyutada 

KT 45230 P Səhmdarlardan alınmış adi səhmlər - milli valyutada 
KT 45231 P Səhmdarlardan alınmış imtiyazlı səhmlər - milli valyutada 
KT 45232 P Səhmdarlardan alınmış paylar - milli valyutada 

      
4524 Səhmlər əsasında ödənişlər üzrə öhdəliklər - milli valyutada 
KT 45240 P Səhmlər əsasında ödənişlər üzrə öhdəliklər - milli valyutada 

      
4527 Digər öhdəliklər - milli valyutada  

 45270 P Digər kreditorlar - milli valyutada 
      

4528 Digər öhdəliklər - xarici valyutada 

 45280 P Digər kreditorlar - xarici valyutada 
    

4529 Digər öhdəliklər - qiymətli metallarla 

 45290 P Digər kreditorlar - qiymətli metallarla 
      

     
46 TÖRƏMƏ MALİYYƏ ALƏTLƏRİ  

      
4601 Törəmə maliyyə alətləri - milli valyutada 

 46010 P Forvard əməliyyatları - milli valyutada 

 46011 P Opsion əməliyyatları - milli valyutada 

 46012 P SVOP əməliyyatları - milli valyutada 

 46013 P Fyuçers əməliyyatları - milli valyutada 

 46019 P Digər əməliyyatlar - milli valyutada 

      
4602 Törəmə maliyyə alətləri - xarici valyutada 

 46020 P Forvard əməliyyatları - xarici valyutada 

 46021 P Opsion əməliyyatları - xarici valyutada 

 46022 P SVOP əməliyyatları - xarici valyutada 
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 46023 P Fyuçers əməliyyatları - xarici valyutada 

 46029 P Digər əməliyyatlar - xarici valyutada 
     
     47 XARİC OLUNAN QRUP  
      

4702 Xaric olunan qrup üzrə passivlər  
KT 47020 P Xaric olunan qrup üzrə passivlər  

    
      

48 İMTİYAZLI SƏHMLƏR VƏ PAY FORMASINDA BURAXILMIŞ MALİYYƏ 
ÖHDƏLİKLƏRİ  

      
4801 İmtiyazlı səhmlər formasında buraxılmış maliyyə öhdəlikləri - milli valyutada 
KT 48010 P İmtiyazlı səhmlər formasında buraxılmış maliyyə öhdəlikləri - milli valyutada 

     
4802 Pay formasında buraxılmış maliyyə öhdəlikləri - milli valyutada 
KT 48020 P Pay formasında buraxılmış maliyyə öhdəlikləri - milli valyutada 

        49 SUBORDİNASİYA BORC ÖHDƏLİKLƏRİ  
      

4901 Subordinasiya borc öhdəlikləri - milli valyutada 
KT 49010 P Rezidentlərdən alınmış subordinasiya borc öhdəlikləri - milli valyutada 
KT 49012 P Rezidentlərdən alınmış subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə hesablanmış 

ödəniləcək faizlər - milli valyutada 
KT 49013 P Rezidentlərdən alınmış subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - milli valyutada 
KT 49014 P Rezidentlərdən alınmış subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - milli valyutada 
KT 49015 P Qeyri-rezidentlərdən alınmış subordinasiya borc öhdəlikləri - milli valyutada 
KT 49017 P Qeyri-rezidentlərdən alınmış subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə hesablanmış 

ödəniləcək faizlər - milli valyutada 
KT 49018 P Qeyri-rezidentlərdən alınmış subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə vaxtı keçmiş 

əsas borclar - milli valyutada 
KT 49019 P Qeyri-rezidentlərdən alınmış subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə vaxtı keçmiş 

faiz borcları - milli valyutada 

      
4902 Subordinasiya borc öhdəlikləri - xarici valyutada 
KT 49020 P Rezidentlərdən alınmış subordinasiya borc öhdəlikləri - xarici valyutada 
KT 49022 P Rezidentlərdən alınmış subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə hesablanmış 

ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 
KT 49023 P Rezidentlərdən alınmış subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə vaxtı keçmiş əsas 

borclar - xarici valyutada 
KT 49024 P Rezidentlərdən alınmış subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə vaxtı keçmiş faiz 

borcları - xarici valyutada 
KT 49025 P Qeyri-rezidentlərdən alınmış subordinasiya borc öhdəlikləri - xarici valyutada 
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KT 49027 P Qeyri-rezidentlərdən alınmış subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlər - xarici valyutada 

KT 49028 P Qeyri-rezidentlərdən alınmış subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borclar - xarici valyutada 

KT 49029 P Qeyri-rezidentlərdən alınmış subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borcları - xarici valyutada 

     4996 Subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə tənzimləmələr - milli valyutada 
KT 49960 P Subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə müsbət tənzimləmələr - milli valyutada 
KT 49961 K-P Subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə mənfi tənzimləmələr - milli valyutada 

      
4997 Subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə tənzimləmələr - xarici valyutada 
KT 49970 P Subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə müsbət tənzimləmələr - xarici valyutada 
KT 49971 K-P Subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə mənfi tənzimləmələr - xarici valyutada 

      
KAPİTAL 

 
50 KAPİTAL 

      
5001 AMB-nin nizamnamə kapitalı  
AMB 50010 P AMB-nin nizamnamə kapitalı  

      
5002 Kredit təşkilatlarının nizamnamə kapitalı  
KT 50020 P Adi səhmlər 
KT 50021 P İmtiyazlı səhmlər 

      
5003 Emissiya gəliri 
KT 50030 P Adi səhmlər üzrə emissiya gəliri 
KT 50031 P İmtiyazlı səhmlər üzrə emissiya gəliri 

      
5004 Geri alınmış səhmlər 
KT 50040 A Adi səhmlər 
KT 50041 A İmtiyazlı səhmlər 

      
5006 Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə ehtiyatlar 

 50060 P Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə ehtiyatlar   
 50061 P Qeyri-maddi aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə ehtiyatlar   

      
5009 Satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə ehtiyatlar   

 50090 A/P Satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə 
ehtiyatlar  
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5010 Digər yenidən qiymətləndirilmə ehtiyatları 

 50100 A/P Digər yenidən qiymətləndirilmə ehtiyatları 

      
5011 Keçmiş illərin mənfəəti/zərəri 

 50110 A/P Keçmiş illərin mənfəəti/zərəri 

 50111 P Kapital ehtiyatları 

      
5012 Keçmiş maliyyə ilinin təsdiq olunmamış mənfəəti/zərəri 

 50120 A/P Keçmiş maliyyə ilinin təsdiq olunmamış mənfəəti/zərəri 

      
5013 Cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri 

 50130 A/P Cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri 
  
 
GƏLİRLƏR 

 
60 QİYMƏTLİ KAĞIZLAR ÜZRƏ FAİZ GƏLİRLƏRİ  

      
6001 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızlar üzrə 

faiz/kupon gəlirləri - milli valyutada 
 60010 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət qiymətli kağızları 

üzrə faiz/kupon gəlirləri - milli valyutada 

 

60011 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident maliyyə 
sektorunun qiymətli kağızları üzrə faiz/kupon gəlirləri - milli valyutada 

 

60012 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident maliyyə 
sektorunun qiymətli kağızları üzrə faiz/ kupon gəlirləri - milli valyutada 

 
60013 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident digər sektorların 

qiymətli kağızları üzrə faiz/kupon gəlirləri - milli valyutada 

 
60014 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident digər 

sektorların qiymətli kağızları üzrə faiz/ kupon gəlirləri - milli valyutada 

 

60015 Sövdələşmələr üzrə satılmış ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks 
olunan qiymətli kağızlar üzrə faiz/kupon gəlirləri - milli valyutada 

      
6002 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızlar üzrə 

faiz/kupon gəlirləri - xarici valyutada 

 
60020 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət qiymətli kağızları 

üzrə faiz/kupon gəlirləri - xarici valyutada 

 
60021 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızları üzrə faiz/kupon gəlirləri - xarici valyutada 

 
60022 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızları üzrə faiz/ kupon gəlirləri - xarici valyutada 
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60023 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident digər sektorların 

qiymətli kağızları üzrə faiz/kupon gəlirləri - xarici valyutada 

 
60024 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident digər 

sektorların qiymətli kağızları üzrə faiz/ kupon gəlirləri - xarici valyutada 

 
60025 Sövdələşmələr üzrə satılmış ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks 

olunan qiymətli kağızlar üzrə faiz/kupon gəlirləri - xarici valyutada 

      
6011 Satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar üzrə faiz/kupon gəlirləri     - milli valyutada 

 60110 Satış üçün mövcud olan dövlət qiymətli kağızları üzrə faiz/ kupon gəlirləri - milli 
valyutada  

 60111 Satış üçün mövcud olan rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları üzrə faiz/kupon 
gəlirləri - milli valyutada 

 60112 Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları üzrə 
faiz/kupon gəlirləri - milli valyutada 

 60113 Satış üçün mövcud olan rezident digər sektorların qiymətli kağızları üzrə faiz/kupon 
gəlirləri - milli valyutada 

 60114 Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli kağızları üzrə faiz/kupon 
gəlirləri - milli valyutada 

 60115 Sövdələşmələr üzrə satılmış satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar üzrə faiz/kupon 
gəlirləri - milli valyutada 

      
6012 Satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar üzrə faiz/kupon gəlirləri - xarici valyutada 

 60120 Satış üçün mövcud olan dövlət qiymətli kağızları üzrə faiz/ kupon gəlirləri - xarici 
valyutada  

 60121 Satış üçün mövcud olan rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları üzrə faiz/kupon 
gəlirləri - xarici valyutada 

 60122 Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları üzrə 
faiz/kupon gəlirləri - xarici valyutada 

 60123 Satış üçün mövcud olan rezident digər sektorların qiymətli kağızları üzrə faiz/kupon 
gəlirləri - xarici valyutada 

 60124 Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli kağızları üzrə faiz/kupon 
gəlirləri - xarici valyutada 

 60125 Sövdələşmələr üzrə satılmış satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar üzrə faiz/kupon 
gəlirləri - xarici valyutada 

      
6021 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə faiz/kupon gəlirləri - 

milli valyutada 
 60210 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları üzrə faiz/kupon 

gəlirləri - milli valyutada  
 60211 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun qiymətli 

kağızları üzrə faiz/kupon gəlirləri - milli valyutada 
 60212 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə sektorunun 

qiymətli kağızları üzrə faiz/kupon gəlirləri - milli valyutada 
 60213 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların qiymətli 

kağızları üzrə faiz/kupon gəlirləri - milli valyutada 
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 60214 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli 
kağızları üzrə faiz/kupon gəlirləri - milli valyutada 

      
6022 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə faiz/kupon gəlirləri - 

xarici valyutada 
 60220 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları üzrə faiz/kupon 

gəlirləri - xarici valyutada 
 60221 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun qiymətli 

kağızları üzrə faiz/kupon gəlirləri - xarici valyutada 
 60222 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə sektorunun 

qiymətli kağızları üzrə faiz/kupon gəlirləri - xarici valyutada 
 60223 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların qiymətli 

kağızları üzrə faiz/kupon gəlirləri - xarici valyutada 
 60224 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli 

kağızları üzrə faiz/kupon gəlirləri - xarici valyutada 

      
6031 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə diskontun 

amortizasiyası üzrə gəlirlər - milli valyutada 
 60310 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları üzrə diskontun 

amortizasiyası üzrə gəlirlər - milli valyutada 

 60311 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun qiymətli 
kağızları üzrə diskontun amortizasiyası üzrə gəlirlər - milli valyutada 

 60312 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə sektorunun 
qiymətli kağızları üzrə diskontun amortizasiyası üzrə gəlirlər - milli valyutada 

 60313 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların qiymətli 
kağızları üzrə diskontun amortizasiyası üzrə gəlirlər - milli valyutada 

 60314 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli 
kağızları üzrə diskontun amortizasiyası üzrə gəlirlər - milli valyutada 

      
6032 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə diskontun 

amortizasiyası üzrə gəlirlər - xarici  valyutada 
 60320 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları üzrə diskontun 

amortizasiyası üzrə gəlirlər  - xarici  valyutada 
 60321 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun qiymətli 

kağızları üzrə diskontun amortizasiyası üzrə gəlirlər - xarici  valyutada 
 60322 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə sektorunun 

qiymətli kağızları üzrə diskontun amortizasiyası üzrə gəlirlər - xarici  valyutada 
 60323 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların qiymətli 

kağızları üzrə diskontun amortizasiyası üzrə gəlirlər - xarici  valyutada 
 60324 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli 

kağızları üzrə diskontun amortizasiyası üzrə gəlirlər - xarici  valyutada 

      
6041 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə mükafat gəlirləri - 

milli valyutada 
 60410 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları üzrə mükafat 

gəlirləri  - milli valyutada 
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 60411 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun qiymətli 
kağızları üzrə mükafat gəlirləri - milli valyutada 

 60412 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə sektorunun 
qiymətli kağızları üzrə mükafat gəlirləri - milli valyutada 

 60413 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların qiymətli 
kağızları üzrə mükafat gəlirləri - milli valyutada 

 60414 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli 
kağızları üzrə mükafat gəlirləri - milli valyutada 

 60415 Sövdələşmələr üzrə alınacaq ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli 
kağızları üzrə mükafat gəlirləri - milli valyutada 

      
6042 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə mükafat gəlirləri - 

xarici  valyutada 
 60420 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları üzrə mükafat 

gəlirləri - xarici  valyutada 
 60421 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun qiymətli 

kağızları üzrə mükafat gəlirləri - xarici  valyutada 
 60422 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə sektorunun 

qiymətli kağızları üzrə mükafat gəlirləri - xarici  valyutada 
 60423 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların qiymətli 

kağızları üzrə mükafat gəlirləri - xarici  valyutada 
 60424 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli 

kağızları üzrə mükafat gəlirləri  - xarici  valyutada 
 60425 Sövdələşmələr üzrə alınacaq ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli 

kağızları üzrə mükafat gəlirləri - xarici  valyutada 

     
     61 MALİYYƏ SEKTORU VƏ BEYNƏLXALQ MALİYYƏ İNSTİTUTLARI İLƏ 

HESABLAŞMALAR ÜZRƏ FAİZ GƏLİRLƏRİ  

      
6101 AMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada  
KT 61010 AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 
KT 61012 AMB-də yerləşdirilmiş depozitlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 
KT 61014 AMB ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

          
6102 AMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada  
KT 61020 AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
KT 61022 AMB-də yerləşdirilmiş depozitlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
KT 61024 AMB ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

     6111 Banklarda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada  
 61110 Rezident banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada  

 61111 Rezident bankların overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada  
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 61112 Rezident banklarda yerləşdirilmiş depozitlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

 61113 Rezident banklara verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

 61114 Rezident banklarla əks-REPO əməliyyatları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

 61115 Qeyri-rezident banklardakı «nostro»  müxbir hesablar üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

 61116 Qeyri-rezident bankların overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

 61117 Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş depozitlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

 61118 Qeyri-rezident banklara verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

 61119 Qeyri-rezident banklarla əks-REPO əməliyyatları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

      
6112 Banklarda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada  

 61120 Rezident banklardakı «nostro»  müxbir hesablar üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
 61121 Rezident bankların overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
 61122 Rezident banklarda yerləşdirilmiş depozitlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
 61123 Rezident banklara verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
 61124 Rezident banklarla əks-REPO əməliyyatları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
 61125 Qeyri-rezident banklardakı «nostro»  müxbir hesablar üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
 61126 Qeyri-rezident bankların overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
 61127 Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş depozitlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

 61128 Qeyri-rezident banklara verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

 61129 Qeyri-rezident banklarla əks-REPO əməliyyatları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

          
6121 Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri 

- milli valyutada 
 61210 Xarici mərkəzi/milli banklardakı «nostro»  müxbir hesablar üzrə faiz gəlirləri - milli 

valyutada 
 61211 Xarici mərkəzi/milli bankların overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

 61212 Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş depozitlər üzrə faiz gəlirləri - milli 
valyutada 

 61213 Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

 61214 Xarici mərkəzi/milli banklarla əks-REPO əməliyyatları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

      
6122 Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri 

- xarici valyutada 
 61220 Xarici mərkəzi/milli banklardakı «nostro»  müxbir hesablar üzrə faiz gəlirləri - xarici 

valyutada 
 61221 Xarici mərkəzi/milli bankların overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
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 61222 Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş depozitlər üzrə faiz gəlirləri - xarici 
valyutada 

 61223 Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

 61224 Xarici mərkəzi/milli banklarla əks-REPO əməliyyatları üzrə faiz gəlirləri - xarici 
valyutada 

      
6131 Bank olmayan kredit təşkilatları ilə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada  

 61311 Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli 
valyutada 

 61313 Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli 
valyutada  

 61314 Rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə faiz gəlirləri - 
milli valyutada 

 61316 Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - 
milli valyutada 

 61318 Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - 
milli valyutada  

 61319 Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə faiz 
gəlirləri - milli valyutada 

6132 Bank olmayan kredit təşkilatları ilə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada  

 61321 Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri -  xarici  
valyutada 

 61323 Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici 
valyutada  

 61324 Rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə faiz gəlirləri -  
xarici  valyutada 

 61326 Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri -  
xarici  valyutada 

 61328 Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - 
xarici valyutada  

 61329 Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə faiz 
gəlirləri -  xarici  valyutada 

      
6141 Digər maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

 61411 Rezident digər maliyyə institutlarının overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli 
valyutada 

 61413 Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

 61414 Rezident digər maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə faiz gəlirləri - milli 
valyutada  

 61416 Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli 
valyutada 

 61417 Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş depozitlər üzrə faiz gəlirləri - 
milli valyutada 

 61418 Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli 
valyutada 
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 61419 Qeyri-rezident digər maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə faiz gəlirləri - 
milli valyutada 

      
6142 Digər maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

 61421 Rezident digər maliyyə institutlarının overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici 
valyutada 

 61423 Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici 
valyutada 

 61424 Rezident digər maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə faiz gəlirləri - xarici 
valyutada  

 61426 Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici 
valyutada 

  
61427 

 
Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş depozitlər üzrə faiz gəlirləri - 
xarici valyutada 

 61428 Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici 
valyutada 

 61429 Qeyri-rezident digər maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə faiz gəlirləri - 
xarici valyutada 

      
6151 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri     - milli valyutada 
AMB 61510 Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

 61512 Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

      
6152 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri     - xarici valyutada 
AMB 61520 Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

 61522 Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri - xarici 
valyutada 

      
6153 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri     - xüsusi borcalma 

hüquqlarında 
AMB 61530 Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri - xüsusi borcalma 

hüquqlarında 

      
6171 Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar 

üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 
 61710 Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar 

üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada  

      
6172 Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar 

üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
 61720 Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar 

üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
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62 BÜDCƏ TƏŞKİLATLARI, DÖVLƏT FONDLARI, DÖVLƏT MÜLKİYYƏTİNDƏ OLAN 
HÜQUQİ ŞƏXSLƏR, BƏLƏDİY-YƏLƏR VƏ İCTİMAİ TƏŞKİLATLARLA 
HESABLAŞMALAR ÜZRƏ FAİZ GƏLİRLƏRİ  

      
6201 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli 

valyutada 
 62010 Mərkəzi Xəzinədarlığın overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

 62011 Digər büdcə təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

 62012 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - 
milli valyutada 

 62013 Digər dövlət fondlarının overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

      
6202 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici 

valyutada 
 62020 Mərkəzi Xəzinədarlığın overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

 62021 Digər büdcə təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

 62022 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - 
xarici valyutada 

 62023 Digər dövlət fondlarının overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

      
6211 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

 62110 Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

 62111 Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

 62112 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli 
valyutada 

 62113 Digər dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

      
6212 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

 62120 Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
 62121 Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

 62122 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - 
xarici valyutada 

 62123 Digər dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

      
6221 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar üzrə faiz 

gəlirləri - milli valyutada 
 62210 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar üzrə 

faiz gəlirləri - milli valyutada 

      



~ 277 ~ 
 

6222 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar üzrə faiz 
gəlirlər - xarici valyutada 

 62220 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar üzrə 
faiz gəlirlər - xarici valyutada 

      
6231 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlarların overdraft 

hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 
KT 62310 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin overdraft hesabları 

üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 
KT 62311 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

müəssisələrinin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 62312 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin overdraft hesabları 
üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 62313 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin overdraft 
hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 62314 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin overdraft 
hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 62315 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin overdraft hesabları 
üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 62316 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
müəssisələrinin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 62317 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin overdraft hesabları 
üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 62319 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələri, bələdiyyələr və ictimai 
təşkilatlarların overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

      

     6232 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlarların overdraft 
hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 62320 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin overdraft hesabları 
üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 62321 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
müəssisələrinin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 62322 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin overdraft hesabları 
üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 62323 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin overdraft 
hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 62324 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin overdraft 
hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 62325 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin overdraft hesabları 
üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 62326 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
müəssisələrinin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 62327 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin overdraft hesabları 
üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 62329 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələri, bələdiyyələr və ictimai 
təşkilatlarların overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
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6241 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş 

kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 
KT 62410 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinə verilmiş kreditlər üzrə 

faiz gəlirləri - milli valyutada 
KT 62411 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

müəssisələrinə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 62412 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinə verilmiş kreditlər 
üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 62413 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinə verilmiş kreditlər 
üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 62414 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinə verilmiş kreditlər 
üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 62415 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinə verilmiş kreditlər 
üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 62416 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
müəssisələrinə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 62417 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinə verilmiş kreditlər 
üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 62419 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələri, bələdiyyələr və ictimai 
təşkilatlara verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

      
6242 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş 

kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
KT 62420 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinə verilmiş kreditlər üzrə 

faiz gəlirləri - xarici valyutada 
KT 62421 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

müəssisələrinə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 62422 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinə verilmiş kreditlər 
üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 62423 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinə verilmiş kreditlər 
üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 62424 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinə verilmiş kreditlər 
üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 62425 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinə verilmiş kreditlər 
üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 62426 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
müəssisələrinə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 62427 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinə verilmiş kreditlər 
üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 62429 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələri, bələdiyyələr və ictimai 
təşkilatlara verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

      
6271 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş 

kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 



~ 279 ~ 
 

KT 62710 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

      
6272 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş 

kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
KT 62720 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş 

kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
  

 
63 DÖVLƏT MÜLKİYYƏTİNDƏ OLAN HÜQUQİ ŞƏXSLƏRLƏ HESABLAŞMALAR 

ÜZRƏ FAİZ GƏLİRLƏRİ  

      
6301 Dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz 

gəlirləri - milli valyutada 
KT 63010 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 
KT 63011 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - 
milli valyutada 

KT 63012 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 63013 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 63014 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 63015 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 63016 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - 
milli valyutada 

KT 63017 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 63019 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi 
şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

      
6302 Dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz 

gəlirləri - xarici valyutada 
KT 63020 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
KT 63021 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - 
xarici valyutada 

KT 63022 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 63023 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
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KT 63024 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 63025 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 63026 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - 
xarici valyutada 

KT 63027 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 63029 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi 
şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

      
6311 Dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz 

gəlirləri - milli valyutada 
KT 63110 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-

rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 
KT 63111 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz 
gəlirləri - milli valyutada 

KT 63112 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 63113 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 63114 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 63115 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 63116 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz 
gəlirləri - milli valyutada 

KT 63117 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 63119 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi 
şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

      
6312 Dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz 

gəlirləri - xarici valyutada 
KT 63120 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-

rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
KT 63121 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz 
gəlirləri - xarici valyutada 

KT 63122 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 63123 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
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KT 63124 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 63125 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 63126 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz 
gəlirləri - xarici valyutada 

KT 63127 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 63129 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi 
şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

      
6321 Dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - 

milli valyutada 
KT 63210 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 
KT 63211 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - 
milli valyutada 

KT 63212 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 63213 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 63214 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 63215 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 63216 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - 
milli valyutada 

KT 63217 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 63219 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi 
şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

      
6322 Dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - 

xarici valyutada 
KT 63220 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
KT 63221 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - 
xarici valyutada 

KT 63222 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 63223 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 63224 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
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KT 63225 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 63226 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - 
xarici valyutada 

KT 63227 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 63229 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi 
şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

      
6331 Dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz 

gəlirləri - milli valyutada 
KT 63310 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 
KT 63311 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri 
- milli valyutada 

KT 63312 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 63313 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 63314 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 63315 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 63316 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri 
- milli valyutada 

KT 63317 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 63319 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi 
şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

      
6332 Dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz 

gəlirləri - xarici valyutada 
KT 63320 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
KT 63321 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri 
- xarici valyutada 

KT 63322 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 63323 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 63324 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
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KT 63325 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 63326 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri 
- xarici valyutada 

KT 63327 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 63329 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi 
şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

      
6371 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar  

üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 
KT 63710 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər  üzrə vaxtı keçmiş 

borclar  üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

      
6372 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar 

üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
KT 63720 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

borclar üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

     
     64 FİZİKİ ŞƏXSLƏR VƏ FƏRDİ SAHİBKARLARA VERİLMİŞ KREDİTLƏR ÜZRƏ FAİZ 

GƏLİRLƏRİ  

      
6401 Fiziki şəxslərlə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 
KT 64010 Rezident fiziki şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 64011 Rezident fiziki şəxslərə ödəniş kartları ilə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli 
valyutada 

KT 64012 Rezident fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 
KT 64015 Qeyri-rezident fiziki şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 
KT 64016 Qeyri-rezident fiziki şəxslərə ödəniş kartları ilə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli 

valyutada 
KT 64017 Qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

      
6402 Fiziki şəxslərlə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
KT 64020 Rezident fiziki şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
KT 64021 Rezident fiziki şəxslərə ödəniş kartları ilə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici 

valyutada 
KT 64022 Rezident fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
KT 64025 Qeyri-rezident fiziki şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
KT 64026 Qeyri-rezident fiziki şəxslərə ödəniş kartları ilə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - 

xarici valyutada 
KT 64027 Qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

      
6403 Fərdi sahibkarlarla hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 
KT 64030 Rezident fərdi sahibkarların overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 
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KT 64032 Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 64035 Qeyri-rezident fərdi sahibkarların overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

KT 64037 Qeyri-rezident fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

      
6404 Fərdi sahibkarlarla hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
KT 64040 Rezident fərdi sahibkarların overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

KT 64042 Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
KT 64045 Qeyri-rezident fərdi sahibkarların overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
KT 64047 Qeyri-rezident fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

      
6471 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar üzrə faiz 

gəlirləri - milli valyutada 
KT 64710 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar üzrə faiz 

gəlirləri - milli valyutada 

      
6472 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar üzrə faiz 

gəlirləri - xarici valyutada 
KT 64720 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar üzrə faiz 

gəlirləri - xarici valyutada 

     
     65 DİGƏR KREDİTLƏR VƏ ƏMƏLİYYATLAR ÜZRƏ FAİZ GƏLİRLƏRİ 

      
6501 Digər kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

 65010 Akkreditivlər üzrə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

 65011 Qarantiyalar üzrə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

 65019 Digər kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

    
  
 

6502 Digər kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
 65020 Akkreditivlər üzrə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

 65021 Qarantiyalar üzrə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

 65029 Digər kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
  

 
6513 Digər əməliyyatlar üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

 65130 Lizinq əməliyyatları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

 65131 Qarantiyalar üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

 65139 Digər əməliyyatlar üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

      
6514 Digər əməliyyatlar üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

 65140 Lizinq əməliyyatları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

 65141 Qarantiyalar üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
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 65149 Digər əməliyyatlar üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

        
6571  Vaxtı keçmiş digər kreditlər üzrə faiz gəlirləri -milli valyutada 

 65710 Vaxtı keçmiş digər kreditlər üzrə faiz gəlirləri -milli valyutada  

        
6572  Vaxtı keçmiş digər kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

 65720 Vaxtı keçmiş digər kreditlər üzrə faiz gəlirləri-xarici valyutada 

     
     66 YENİDƏNQİYMƏTLƏNDİRMƏ ÜZRƏ GƏLİRLƏR 
          
6601 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli valyutada 
 66010 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət qiymətli 

kağızlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli valyutada 
 66011 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli 
valyutada 

 66012 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident maliyyə 
sektorunun qiymətli kağızlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli 
valyutada 

 66013 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident digər sektorların 
qiymətli kağızlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli valyutada 
 

 66014 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident digər 
sektorların qiymətli kağızlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli valyutada 

 66015 Sövdələşmələr üzrə alınacaq ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks 
olunan qiymətli kağızların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli valyutada 

          
6602 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - xarici valyutada 
 66020 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət qiymətli 

kağızlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - xarici valyutada 
 66021 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - xarici 
valyutada 

 66022 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident maliyyə 
sektorunun qiymətli kağızlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - xarici 
valyutada 

 66023 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident digər sektorların 
qiymətli kağızlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - xarici valyutada 

 66024 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident digər 
sektorların qiymətli kağızlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - xarici 
valyutada 

 66025 Sövdələşmələr üzrə alınacaq ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks 
olunan qiymətli kağızların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - xarici valyutada 
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6603 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızların 
realizasiyasından gəlirlər - milli valyutada 

 66030 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət qiymətli 
kağızlarının realizasiyasından gəlirlər - milli valyutada 

 66031 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident maliyyə 
sektorunun qiymətli kağızlarının realizasiyasından gəlirlər - milli valyutada 

 66032 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident maliyyə 
sektorunun qiymətli kağızlarının realiza-siyasından gəlirlər - milli valyutada 

 66033 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident digər sektorların 
qiymətli kağızlarının realizasiyasından gəlirlər - milli valyutada 

 66034 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident digər 
sektorların qiymətli kağızlarının realizasiyasından gəlirlər - milli valyutada 

   6604 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızların 
realizasiyasından gəlirlər - xarici valyutada 

 66040 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət qiymətli 
kağızlarının realizasiyasından gəlirlər - xarici valyutada 

 66041 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident maliyyə 
sektorunun qiymətli kağızlarının realizasiyasından gəlirlər - xarici valyutada 

 66042 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident maliyyə 
sektorunun qiymətli kağızlarının realiza-siyasından gəlirlər - xarici valyutada 

 66043 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident digər sektorların 
qiymətli kağızlarının realizasiyasından gəlirlər - xarici valyutada 

 66044 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident digər 
sektorların qiymətli kağızlarının realizasiyasından gəlirlər - xarici valyutada 

          
6605 

Satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların realizasiyasından gəlirlər - milli valyutada 
 66050 Satış üçün mövcud olan dövlət qiymətli kağızlarının realizasiyasından gəlirlər - milli 

valyutada 
 66051 Satış üçün mövcud olan rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızlarının 

realizasiyasından gəlirlər - milli valyutada 
 66052 Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızlarının 

realizasiyasından gəlirlər - milli valyutada 
 66053 Satış üçün mövcud olan rezident digər sektorların qiymətli kağızlarının realizasiyasından 

gəlirlər - milli valyutada 
 66054 Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli kağızlarının 

realizasiyasından gəlirlər - milli valyutada 
          
6606 

Satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların realizasiyasından gəlirlər - xarici valyutada 

  
66060 Satış üçün mövcud olan dövlət qiymətli kağızlarının realizasiyasından gəlirlər - xarici 

valyutada 

  
66061 Satış üçün mövcud olan rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızlarının 

realizasiyasından gəlirlər - xarici valyutada 
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66062 Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızlarının 

realizasiyasından gəlirlər - xarici valyutada 

  
66063 Satış üçün mövcud olan rezident digər sektorların qiymətli kağızlarının realizasiyasından 

gəlirlər - xarici valyutada 
 66064 Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli kağızlarının 

realizasiyasından gəlirlər - xarici valyutada 
   

6621 Affinaj edilmiş qızıl və digər qiymətli metalların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - 
mili valyutada 

 66210 Affinaj edilmiş qızılın yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli valyutada 

 66211 Affinaj edilmiş digər qiymətli metalların yenidən qiymətləndiril-məsi üzrə gəlirlər - mili 
valyutada 

 66212 Yolda olan affinaj edilmiş qızılın yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli 
valyutada 

 66213 Yolda olan affinaj edilmiş digər qiymətli metalların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə 
gəlirlər - mili valyutada 

         
6622 Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər    - milli valyutada 

 66220 Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli valyutada 

         
6651 

İnvestisiya mülkiyyətinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər     - mili valyutada 

 
66510 İnvestisiya mülkiyyətinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli valyutada 

         
6661 Törəmə maliyyə alətlərinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər  - milli valyutada 

 66610 Forvard əməliyyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlir-lər - milli valyutada 
 66611 Opsion əməliyyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlir-lər - milli valyutada 
 66612 SVOP əməliyyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli valyutada 

 66613 Fyuçers əməliyyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlir-lər - milli valyutada 

 66619 Digər törəmə maliyyə alətlərinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli 
valyutada 

          
 

6662 Törəmə maliyyə alətlərinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər  - xarici valyutada 
 66620 Forvard əməliyyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlir-lər - xarici valyutada 
 66621 Opsion əməliyyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlir-lər - xarici valyutada 

 66622 SVOP əməliyyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - xarici valyutada 

 66623 Fyuçers əməliyyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlir-lər - xarici valyutada 



~ 288 ~ 
 

 66629 Digər törəmə maliyyə alətlərinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - xarici 
valyutada 

         
6681 Digər yenidən qiymətləndirmə üzrə gəlirlər - milli valyutada 

 66810 Digər yenidən qiymətləndirmə üzrə gəlirlər - milli valyutada 

         
6682 Digər yenidən qiymətləndirmə üzrə gəlirlər - xarici valyutada 

 66820 Digər yenidən qiymətləndirmə üzrə gəlirlər - xarici valyutada 

         
6691 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investisiyaların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli valyutada  
KT 66910 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyaların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli valyutada 
KT 66911 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investi-siyaların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli valyutada 
KT 66912 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyaların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli valyutada 
          
6692 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investisiyaların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli valyutada  
KT 66920 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəsissə-lərə investisiyaların 

yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli valyutada 
KT 66921 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyaların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli valyutada 
KT 66922 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyaların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli valyutada 
6693 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investisiyaların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - xarici valyutada 
KT 66930 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyaların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - xarici valyutada 

KT 66931 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyaların yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - xarici valyutada 

KT 66932 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyaların yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - xarici valyutada 

          
6694 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investisiyaların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - xarici valyutada 
KT 66940 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəsissə-lərə investisiyaların 

yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - xarici valyutada 
KT 66941 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyaların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - xarici valyutada 
KT 66942 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyaların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - xarici valyutada 

     
     67 GÖSTƏRİLMİŞ XİDMƏTLƏR ÜZRƏ HAQQ VƏ KOMİSSİYA GƏLİRLƏRİ   
          
6701 Göstərilmiş xidmətlər üzrə haqq və komissiya gəlirləri - milli valyutada 
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 67010 Kassa və çek əməliyyatları üzrə haqq və komissiya gəlirləri - milli valyutada  
 67011 İnkassasiya və pul daşınması üzrə haqq və komissiya gəlirləri - milli valyutada  
 67012 Müştəri hesablarının açılması və onlara göstərilən xidmətlər üzrə haqq və komissiya 

gəlirləri - milli valyutada 
 67013 Müştəri köçurmələri üzrə haqq və komissiya gəlirləri - milli valyutada 
 67014 Məsləhət və ekspert xidmətləri üzrə haqq və komissiya gəlirləri - milli valyutada  
 67015 Saxlama xidmətləri üzrə haqq və komissiya gəlirləri - milli valyutada 
 67016 «Loro» müxbir hesabların açılması və onlara göstərilən xidmətlər üzrə haqq və komissiya 

gəlirləri - milli valyutada 
KT 67017 Ödəniş kartları ilə əməliyyatlar üzrə haqq və komissiya gəlirləri - milli valyutada 

 67019 Digər xidmətlər üzrə haqq və komissiya gəlirləri - milli valyutada 
          
6702 

Göstərilmiş xidmətlər üzrə haqq və komissiya gəlirləri - xarici valyutada 
 67020 Kassa və çek əməliyyatları üzrə haqq və komissiya gəlirləri - xarici valyutada  

 67021 İnkassasiya və pul daşınması üzrə haqq və komissiya gəlirləri - xarici valyutada  

 67022 Müştəri hesablarının açılması və onlara göstərilən xidmətlər üzrə haqq və komissiya 
gəlirləri - xarici valyutada 

 67023 Müştəri köçurmələri üzrə haqq və komissiya gəlirləri - xarici valyutada 

 67024 Məsləhət və ekspert xidmətləri üzrə haqq və komissiya gəlirləri - xarici valyutada  

 67025 Saxlama xidmətləri üzrə haqq və komissiya gəlirləri - xarici valyutada 

 67026 «Loro» müxbir hesabların açılması və onlara göstərilən xidmətlər üzrə haqq və komissiya 
gəlirləri - xarici valyutada 

KT 67027 Ödəniş kartları ilə əməliyyatlar üzrə haqq və komissiya gəlirləri - xarici valyutada 

 67029 Digər xidmətlər üzrə haqq və komissiya gəlirləri - xarici valyutada 

          
6703 Digər əməliyyatlar üzrə haqq və komissiya gəlirləri - milli valyutada 
KT 67030 Broker əməliyyatları üzrə haqq və komissiya gəlirləri - milli valyutada 
KT 67031 Faktorinq əməliyyatları üzrə haqq və komissiya gəlirləri - milli valyutada 

 67032 Qarantiyalar üzrə haqq və komissiya gəlirləri - milli valyutada  
 67033 Akkreditivlər üzrə haqq və komissiya gəlirləri - milli valyutada  
 67034 Kredit verilməsi xidmətləri üzrə haqq və komissiya gəlirləri - milli valyutada  

KT 67035 Forfeytinq əməliyyatları üzrə haqq və komissiya gəlirləri - milli valyutada  
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 67036 Müştəri hesablarının overdraftı üzrə haqq və komissiya gəlirləri - milli valyutada  
KT 67037 Anderraytinq və market-meyker əməliyyatları üzrə haqq və komissiya gəlirləri - milli 

valyutada 
 67039 Digər əməliyyatlar üzrə haqq və komissiya gəlirləri - milli valyutada  

     6704 Digər əməliyyatlar üzrə haqq və komissiya gəlirləri - xarici valyutada 
KT 67040 Broker əməliyyatları üzrə haqq və komissiya gəlirləri - xarici valyutada 
KT 67041 Faktorinq əməliyyatları üzrə haqq və komissiya gəlirləri - xarici valyutada 

 67042 Qarantiyalar üzrə haqq və komissiya gəlirləri - xarici valyutada  
 67043 Akkreditivlər üzrə haqq və komissiya gəlirləri - xarici valyutada  
 67044 Kredit verilməsi xidmətləri üzrə haqq və komissiya gəlirləri - xarici valyutada  

KT 67045 Forfeytinq əməliyyatları üzrə haqq və komissiya gəlirləri - xarici valyutada  
 67046 Müştəri hesablarının overdraftı üzrə haqq və komissiya gəlirləri - xarici valyutada  

KT 67047 Anderraytinq və market-meyker əməliyyatları üzrə haqq və komissiya gəlirləri - xarici 
valyutada 

 67049 Digər əməliyyatlar üzrə haqq və komissiya gəlirləri - xarici valyutada  

          
6711 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya gəlirləri - milli 

valyutada 
AMB 67110 Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya gəlirləri - milli 

valyutada 
 67119 Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya gəlirləri - 

milli valyutada 
          
6712  Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya gəlirləri - xarici 

valyutada 
AMB 67120 Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya gəlirləri - xarici 

valyutada 
 67129 Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya gəlirləri - 

xarici valyutada 
          
6713 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya gəlirləri - xüsusi 

borcalma hüquqlarında 
AMB 67130 Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya gəlirləri - xüsusi 

borcalma hüquqlarında 
          

     
     
     68 DİLİNQ ƏMƏLİYYATLARI VƏ TÖRƏMƏ MALİYYƏ ƏMƏLİYYATLARI ÜZRƏ 

GƏLİRLƏR   
          

6801  Dilinq əməliyyatları üzrə gəlirlər - milli valyutada 
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 68010 Xarici valyuta ilə dilinq əməliyyatları üzrə gəlirlər - milli valyutada 
 68011 Qiymətli kağızlarla dilinq əməliyyatları üzrə gəlirlər - milli valyutada 

 68019 Qiymətli metallarla dilinq əməliyyatları üzrə gəlirlər - milli valyutada 

         
6802  Dilinq əməliyyatları üzrə gəlirlər - xarici valyutada 

  
68020 Xarici valyuta ilə dilinq əməliyyatları üzrə gəlirlər - xarici valyutada 

  
68021 Qiymətli kağızlarla dilinq əməliyyatları üzrə gəlirlər - xarici valyutada 

  
68029 Qiymətli metallarla dilinq əməliyyatları üzrə gəlirlər - xarici valyutada 

          
6811  Törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlardan gəlirlər - milli valyutada 

 68110 Forvard əməliyyatları üzrə gəlirlər - milli valyutada 

 68111 Opsion əməliyyatları üzrə gəlirlər - milli valyutada 

 68112 SVOP əməliyyatları üzrə gəlirlər - milli valyutada 

 68113 Fyuçers əməliyyatları üzrə gəlirlər - milli valyutada 

 68119 Digər törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar üzrə gəlirlər - milli valyutada 
         

6812 
Törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlardan gəlirlər - xarici valyutada 

 68120 Forvard əməliyyatları üzrə gəlirlər - xarici valyutada 
 68121 Opsion əməliyyatları üzrə gəlirlər - xarici valyutada 
 68122 SVOP əməliyyatları üzrə gəlirlər - xarici valyutada 
 68123 Fyuçers əməliyyatları üzrə gəlirlər - xarici valyutada 
 68129 Digər törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar üzrə gəlirlər - xarici valyutada 
     
     70 DİGƏR ƏMƏLİYYAT GƏLİRLƏRİ 

         
7001 

Qiymətli metallar, satış üçün nəzərdə tutulan aktivlər, əsas vəsaitlər, qeyri-maddi aktivlər və 
investisiya mülkiyyəti üzrə gəlirlər - milli valyutada 

 70010 Qiymətli metallarla əməliyyatlar üzrə gəlirlər - milli valyutada 
 70011 Xatirə sikkələrinin satışı üzrə gəlirlər - milli valyutada 
 70012 Satış üçün nəzərdə tutulan aktivlər üzrə gəlirlər - milli valyutada 
 70013 İncəsənət əsərləri, zərgərlik məmulatları və digər kolleksiya əşyaları üzrə gəlirlər - milli 

valyutada 
 70014 Əsas vəsaitlər üzrə gəlirlər - milli valyutada 
 70015 Qeyri-maddi aktivlər üzrə gəlirlər - milli valyutada 

  70016 İnvestisiya mülkiyyəti üzrə gəlirlər - milli valyutada 
  70017 İnvestisiyalar üzrə gəlirlər - milli valyutada 
          
7011 Digər gəlirlər - milli valyutada 

 70110 
Alınmış cərimələr, penya, dəbbə pulu və s. məbləğlər - milli  valyutada  

 70111 Əməliyyat icarəsi üzrə gəlirlər - milli valyutada 
 70119 Digər gəlirlər- milli valyutada 
        

7012 Digər gəlirlər - xarici valyutada 
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70120 Alınmış cərimələr, penya, dəbbə pulu və s. məbləğlər - xarici valyutada  

 70121 Əməliyyat icarəsi üzrə gəlirlər - xarici valyutada 

 70129 Digər gəlirlər - xarici valyutada 
        

7013 Dividend gəlirləri - milli valyutada 
KT 70130 Maliyyə sektoruna investisiyalar üzrə dividend gəlirləri - milli valyutada 
KT 70131 Qeyri-maliyyə sektoruna investisiyalar üzrə dividend gəlirləri - milli valyutada 

KT 70139 Digər dividend gəlirləri - milli valyutada 
         

7014 Dividend gəlirləri - xarici valyutada 
KT 70140 Maliyyə sektoruna investisiyalar üzrə dividend gəlirləri - xarici valyutada 

KT 70141 Qeyri-maliyyə sektoruna investisiyalar üzrə dividend gəlirləri - xarici valyutada 
KT 70149 Digər dividend gəlirləri - xarici valyutada 

     
     71 MALİYYƏ ƏMƏLİYYATLARI ÜZRƏ TƏNZİMLƏMƏLƏR 

         
7101 Maliyyə aktivləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - milli valyutada 

 71010 Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələrdən 
yaranan gəlirlər - milli valyutada 

 71011 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələrdən yaranan 
gəlirlər - milli valyutada 

 71012 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - 
milli valyutada 

KT 71013 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş 
kreditlər üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - milli valyutada 

KT 71015 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələrdən 
yaranan gəlirlər - milli valyutada 

 71016 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələrdən yaranan 
gəlirlər - milli valyutada 

 71019 Digər kreditlər üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - milli valyutada 
          
7102 Maliyyə aktivləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - xarici valyutada 

 71020 Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələrdən 
yaranan gəlirlər - xarici valyutada 

 71021 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələrdən yaranan 
gəlirlər - xarici valyutada 

 71022 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - 
xarici valyutada 

KT 71023 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş 
kreditlər üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - xarici valyutada 

KT 71025 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələrdən 
yaranan gəlirlər - xarici valyutada 

 71026 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələrdən yaranan 
gəlirlər - xarici valyutada 
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 71029 Digər kreditlər üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - xarici valyutada 
          
7103 

Maliyyə öhdəlikləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - milli valyutada 
 71030 Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - milli 

valyutada 
 71031 Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələrdən yaranan 

gəlirlər - milli valyutada 
 71032 Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələrdən yaranan 

gəlirlər - milli valyutada 
KT 71033 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlarlar qarşısında 

öhdəliklər üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - milli valyutada 
 71034 Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələrdən yaranan 

gəlirlər - milli valyutada 
KT 71035 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə 

tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - milli valyutada 
KT 71036 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələrdən yaranan 

gəlirlər - milli valyutada 
 71037 Buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - milli 

valyutada 
KT 71038 Subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - milli valyutada 

 71039 Digər əməliyyatlar üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - milli valyutada 
          
7104 

Maliyyə öhdəliklərinin üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - xarici valyutada 
 71040 Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - xarici 

valyutada 
 71041 Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələrdən yaranan 

gəlirlər - xarici valyutada 
 71042 Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələrdən yaranan 

gəlirlər - xarici valyutada 
KT 71043 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlarlar qarşısında 

öhdəliklər üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - xarici valyutada 
 71044 Xarici dövlətlərin rəsmi idarələr qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələrdən yaranan 

gəlirlər - xarici valyutada 
KT 71045 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər   üzrə 

tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - xarici valyutada 
KT 71046 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələrdən yaranan 

gəlirlər - xarici valyutada 
 71047 Buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - xarici 

valyutada 
KT 71048 Subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - xarici valyutada 

 71049 Digər əməliyyatlar üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - xarici valyutada 
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72 QEYRİ-ADİ GƏLİRLƏR 

   7201 Qeyri-adi gəlirlər - milli valyutada 
   72010 Qeyri-adi gəlirlər - milli valyutada 
          

 7202 Qeyri-adi gəlirlər - xarici valyutada 
   72020 Qeyri-adi gəlirlər - xarici valyutada 
 
XƏRCLƏR 

 
80 ÖDƏMƏ MÜDDƏTİ TAMAMLANANA QƏDƏR SAXLANILAN QİYMƏTLİ 

KAĞIZLARIN AMORTİZASİYASI ÜZRƏ XƏRCLƏR  

      
8031 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə diskont xərcləri - milli 

valyutada 
 80310 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları üzrə diskont 

xərcləri   - milli valyutada 
 80311 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun qiymətli 

kağızları üzrə diskont xərcləri  - milli valyutada 
 80312 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə sektorunun 

qiymətli kağızları üzrə diskont xərcləri - milli valyutada 
 80313 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların qiymətli 

kağızları üzrə diskont xərcləri - milli valyutada 
 80314 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli 

kağızları üzrə diskont xərcləri - milli valyutada 

 80315 Sövdələşmələr üzrə alınacaq ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli 
kağızlar üzrə diskont xərcləri - milli valyutada 

          
8032 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə diskont xərcləri - 

xarici valyutada 
 80320 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları üzrə diskont 

xərcləri   - xarici valyutada 
 80321 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun qiymətli 

kağızları üzrə diskont xərcləri  - xarici valyutada 
 80322 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə sektorunun 

qiymətli kağızları üzrə diskont xərcləri - xarici valyutada 

 80323 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların qiymətli 
kağızları üzrə diskont xərcləri - xarici valyutada 

 80324 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli 
kağızları üzrə diskont xərcləri - xarici valyutada 

 80325 Sövdələşmələr üzrə alınacaq ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli 
kağızlar üzrə diskont xərcləri - xarici valyutada 

          
8041 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə mükafatın 

amortizasiyası üzrə xərclər - milli valyutada 
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 80410 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları üzrə mükafatın 
amortizasiyası üzrə xərclər - milli valyutada 

 80411 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun qiymətli 
kağızları üzrə mükafatın amortizasiyası üzrə xərclər  - milli valyutada 

 80412 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə sektorunun 
qiymətli kağızları üzrə mükafatın amortizasiyası üzrə xərclər - milli valyutada 

 80413 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların qiymətli 
kağızları üzrə mükafatın amortizasiyası üzrə xərclər - milli valyutada 

 80414 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli 
kağızları üzrə mükafatın amortizasiyası üzrə xərclər - milli valyutada 

      
8042 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə mükafatın 

amortizasiyası üzrə xərclər - xarici valyutada 
 80420 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət  qiymətli kağızları üzrə mükafatın 

amortizasiyası üzrə xərclər - xarici valyutada 
 80421 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun qiymətli 

kağızları üzrə mükafatın amortizasiyası üzrə xərclər - xarici valyutada 
 80422 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə sektorunun 

qiymətli kağızları üzrə mükafatın amortizasiyası üzrə xərclər - xarici valyutada 
 80423 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların qiymətli 

kağızları üzrə mükafatın amortizasiyası üzrə xərclər - xarici valyutada 
 80424 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli 

kağızları üzrə mükafatın amortizasiyası üzrə xərclər - xarici valyutada 

      

     
     
     81 MALİYYƏ SEKTORU VƏ BEYNƏLXALQ MALİYYƏ İNSTİ-TUTLARI QARŞISINDA 

ÖHDƏLİKLƏR ÜZRƏ FAİZ XƏRCLƏRİ  

      
8101 AMB qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  
KT 81010 AMB-nin «loro» müxbir hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

KT 81011 AMB-dəki «nostro» müxbir hesabların overdraftı üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  
KT 81012 AMB-dən cəlb olunmuş depozitlər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  
KT 81013 AMB-dən alınmış kreditlər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  
KT 81014 AMB ilə REPO əməliyyatları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  

    
8102 AMB qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada  
KT 81020 AMB-nin «loro» müxbir hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

KT 81021 AMB-dəki «nostro» müxbir hesabların overdraftı üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
KT 81022 AMB-dən cəlb olunmuş depozitlər üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
KT 81023 AMB-dən alınmış kreditlər üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
KT 81024 AMB ilə REPO əməliyyatları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
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8111 Banklar qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  

 81110 Rezident bankların «loro» müxbir hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  

 81111 Rezident banklardakı «nostro» müxbir hesabların overdraftı üzrə faiz xərcləri - milli 
valyutada  

 81112 Rezident banklardan cəlb olunmuş depozitlər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  

 81113 Rezident banklardan alınmış kreditlər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  

 81114 Rezident banklarla REPO əməliyyatları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  

 81115 Qeyri-rezident bankların «loro» müxbir hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  

 81116 Qeyri-rezident banklardakı «nostro» müxbir hesabların overdraftı üzrə faiz xərcləri - milli 
valyutada  

 81117 Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş depozitlər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  

 81118 Qeyri-rezident banklardan alınmış kreditlər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  

 81119 Qeyri-rezident banklarla REPO əməliyyatları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  

      
8112 Banklar qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada  

 81120 Rezident bankların «loro» müxbir hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

 81121 Rezident banklardakı «nostro» müxbir hesabların overdraftı üzrə faiz xərcləri - xarici 
valyutada 

 81122 Rezident banklardan cəlb olunmuş depozitlər üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
 81123 Rezident banklardan alınmış kreditlər üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

 81124 Rezident banklarla REPO əməliyyatları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

 81125 Qeyri-rezident bankların «loro» müxbir hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

 81126 Qeyri-rezident banklardakı «nostro» müxbir hesabların overdraftı üzrə faiz xərcləri - 
xarici valyutada 

 81127 Qeyri-rezident banklardan cəlb olunmuş depozitlər üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
 81128 Qeyri-rezident banklardan alınmış kreditlər üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

 
81129 Qeyri-rezident banklarla REPO əməliyyatları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

      
8121 Xarici mərkəzi/milli banklar qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri  - milli valyutada 

 81210 Xarici mərkəzi/milli bankların «loro» müxbir hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  

 81211 Xarici mərkəzi/milli banklardakı «nostro» müxbir hesabların overdraftı üzrə faiz xərcləri - 
milli valyutada  

 81212 Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olumuş depozitlər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  
 81213 Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış kreditlər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  
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 81214 Xarici mərkəzi/milli banklarla REPO əməliyyatları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  

      
8122 Xarici mərkəzi/milli banklar qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri  - xarici valyutada 

 81220 Xarici mərkəzi/milli bankların «loro» müxbir hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici 
valyutada 

 81221 Xarici mərkəzi/milli banklardakı «nostro» müxbir hesabların overdraftı üzrə faiz xərcləri - 
xarici valyutada 

 81222 Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olumuş depozitlər üzrə faiz xərcləri - xarici 
valyutada 

 81223 Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış kreditlər üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada  

 81224 Xarici mərkəzi/milli banklarla REPO əməliyyatları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada  

      
8131 Bank olmayan kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  

 81310 Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları üzrə faiz xərcləri - milli 
valyutada  

 81312 Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş depozitlər üzrə faiz xərcləri - 
milli valyutada  

 81313 Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə faiz xərcləri - milli 
valyutada  

 81314 Rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə REPO əməliyyatları üzrə faiz xərcləri - milli 
valyutada  

 81315 Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları üzrə faiz xərcləri - milli 
valyutada  

 81317 Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş depozitlər üzrə faiz 
xərcləri - milli valyutada  

 81318 Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə faiz xərcləri - 
milli valyutada  

 81319 Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə REPO əməliyyatları üzrə faiz xərcləri - 
milli valyutada  

      
8132 Bank olmayan kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada  

 81320 Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici 
valyutada 

 81322 Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş depozitlər üzrə faiz xərcləri - 
xarici valyutada 

 81323 Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə faiz xərcləri - xarici 
valyutada 

 81324 Rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə REPO əməliyyatları üzrə faiz xərcləri -xarici 
valyutada  

 
81325 Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici 

valyutada 
 81327 Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş depozitlər üzrə faiz 

xərcləri - xarici valyutada 
 81328 Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə faiz xərcləri - 

xarici valyutada 
 81329 Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları ilə REPO əməliyyatları üzrə faiz xərcləri - 

xarici valyutada  
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8141 Digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri        - milli valyutada 

 81410 Rezident digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə faiz xərcləri -milli valyutada 

 81412 Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş depozitlər üzrə faiz xərcləri - milli 
valyutada  

 81414 Rezident digər maliyyə institutları ilə REPO əməliyyatları üzrə faiz xərcləri - milli 
valyutada  

 81415 Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə faiz xərcləri -milli 
valyutada 

 81417 Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş depozitlər üzrə faiz xərclər - 
milli valyutada 

 81418 Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər üzrə faiz xərcləri -milli 
valyutada 

 81419 Qeyri-rezident digər maliyyə institutları ilə REPO əməliyyatları üzrə faiz xərcləri - milli 
valyutada  

      
8142 Digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri        - xarici valyutada 

 81420 Rezident digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə faiz xərcləri -xarici valyutada 

 81422 Rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş depozitlər üzrə faiz xərcləri - xarici 
valyutada 

 81424 Rezident digər maliyyə institutları ilə REPO əməliyyatları üzrə faiz xərcləri - xarici 
valyutada 

 81425 Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici 
valyutada 

 81427 Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş depozitlər üzrə faiz xərcləri - 
xarici valyutada 

 81428 Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər üzrə faiz xərcləri - xarici 
valyutada 

 
81429 Qeyri-rezident digər maliyyə institutları ilə REPO əməliyyatları üzrə faiz xərcləri - xarici 

valyutada 

      
8151 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə faiz xərcləri     - milli valyutada 
AMB 81510 Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
AMB 81511 Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış kreditlər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

 81512 Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

      
8152 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə faiz xərcləri      - xarici valyutada 
AMB 81520 Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
AMB 81521 Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış kreditlər üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

 81522 Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə faiz xərcləri - xarici 
valyutada 

      
8153 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə faiz xərcləri     - xüsusi borcalma 

hüquqlarında 
AMB 81530 Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar üzrə faiz xərcləri - xüsusi borcalma 

hüquqlarında 
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AMB 81531 Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış kreditlər üzrə faiz xərcləri - xüsusi borcalma 
hüquqlarında 

     
     82 BÜDCƏ TƏŞKİLATLARI, DÖVLƏT FONDLARI, DÖVLƏT MÜLKİYYƏTİNDƏ OLAN 

HÜQUQİ ŞƏXSLƏR, BƏLƏDİYYƏLƏR, İCTİMAİ TƏŞKİLATLAR VƏ XARİCİ 
DÖVLƏTLƏRİN RƏSMİ İDARƏLƏRİ QARŞISINDA ÖHDƏLİKLƏR ÜZRƏ FAİZ 
XƏRCLƏRİ  

      
8201 Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

 82010 Mərkəzi Xəzinədarlığın cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
 82011 Digər büdcə təşkilatlarının cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
 82012 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun cari və depozit hesabları üzrə faiz 

xərcləri - milli valyutada 
 82013 Digər dövlət fondlarının cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

 
KT 82014 Azərbaycan Respublikası İpoteka Fondundan alınmış kreditlər üzrə faiz xərcləri - milli 

valyutada 
KT 82015 Digər dövlət fondlardan alınmış kreditlər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

      
8202 Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

 82020 Mərkəzi Xəzinədarlığın cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri -xarici valyutada 
 82021 Digər büdcə təşkilatlarının cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri -xarici valyutada 

 82022 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun cari və depozit hesabları üzrə faiz 
xərcləri - xarici valyutada 

 82023 Digər dövlət fondlarının cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
KT 82025 Digər dövlət fondlardan alınmış kreditlər üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

          
8231 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlar  qarşısında 

öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
KT 82310 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin cari və depozit 

hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
KT 82311 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

müəssisələrinin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
KT 82312 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin cari və depozit 

hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
KT 82313 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin cari və depozit 

hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
KT 82314 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin cari və depozit 

hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
KT 82315 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin cari və depozit 

hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
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KT 82316 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
müəssisələrinin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

KT 82317 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin cari və depozit 
hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

KT 82319 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələri, bələdiyyələr və ictimai 
təşkilatlarların cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

     8232 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlar qarşısında 
öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

KT 82320 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin cari və depozit 
hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

KT 82321 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
müəssisələrinin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

KT 82322 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin cari və depozit 
hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

KT 82323 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin cari və depozit 
hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

KT 82324 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin cari və depozit 
hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

KT 82325 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin cari və depozit 
hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

KT 82326 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
müəssisələrinin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

KT 82327 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin cari və depozit 
hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

KT 82329 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələri, bələdiyyələr və ictimai 
təşkilatlarların cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

      
8261 Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

 82610 Səfirliklərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
 82611 Konsulluqların cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
 82619 Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - 

milli valyutada 

      
8262 Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

 82620 Səfirliklərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
 82621 Konsulluqların cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
 82629 Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - 

xarici valyutada 
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83 DÖVLƏT MÜLKİYYƏTİNDƏ OLMAYAN HÜQUQİ ŞƏXSLƏR QARŞISINDA 
ÖHDƏLİKLƏR ÜZRƏ FAİZ XƏRCLƏRİ  

      
8301 Dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə faiz 

xərcləri - milli valyutada 
KT 83010 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət  mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  
KT 83011 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət  

mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz 
xərcləri - milli valyutada  

KT 83012 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət  mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  

KT 83013 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət  mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  

KT 83014 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  

KT 83015 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  

KT 83016 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət  
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz 
xərcləri - milli valyutada  

KT 83017 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  
 

KT 83019 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi 
şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  

   8302 Dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə faiz 
xərcləri - xarici valyutada 

KT 83020 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət  mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

KT 83021 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət  
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz 
xərcləri - xarici valyutada 

KT 83022 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət  mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

KT 83023 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət  mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

KT 83024 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

KT 83025 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

KT 83026 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz 
xərcləri - xarici valyutada 

KT 83027 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

KT 83029 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət  mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi 



~ 302 ~ 
 

şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

      
8311 Dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə faiz 

xərcləri - milli valyutada 
KT 83110 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-

rezident hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
KT 83111 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət  

mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz 
xərcləri - milli valyutada 

KT 83112 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

KT 83113 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət  mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

KT 83114 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

KT 83115 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

KT 83116 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz 
xərcləri - milli valyutada 

KT 83117 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət  mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

KT 83119 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi 
şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

      
8312 Dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə faiz 

xərcləri - xarici valyutada 
KT 83120 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-

rezident hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
KT 83121 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət  

mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz 
xərcləri - xarici valyutada 

KT 83122 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

KT 83123 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

KT 83124 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

KT 83125 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

KT 83126 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz 
xərcləri - xarici valyutada 

KT 83127 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

KT 83129 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi 
şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
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     84 FİZİKİ ŞƏXSLƏR VƏ FƏRDİ SAHİBKARLAR QARŞISINDA ÖHDƏLİKLƏR ÜZRƏ 
FAİZ XƏRCLƏRİ 

      
8401 Fiziki şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
KT 84010 Rezident fiziki şəxslərin cari və əmanət hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

KT 84015 Qeyri-rezident fiziki şəxslərin cari və əmanət hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

      
8402 Fiziki şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
KT 84020 Rezident fiziki şəxslərin cari və əmanət hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

KT 84025 Qeyri-rezident fiziki şəxslərin cari və əmanət hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici 
valyutada 

      
8403 Fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
KT 84030 Rezident fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

KT 84035 Qeyri-rezident fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

    
  
 

8404 Fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
KT 84040 Rezident fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

KT 84045 Qeyri-rezident fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

      

     85 BURAXILMIŞ BORC QİYMƏTLİ KAĞIZLAR, SUBORDİNASİYA BORC 
ÖHDƏLİKLƏRİ VƏ DİGƏR ƏMƏLİYYATLAR ÜZRƏ FAİZ XƏRCLƏRİ   

      
8501 Buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
KT 85010 Buraxılmış veksellər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
KT 85011 Buraxılmış depozit sertifikatları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
KT 85012 Buraxılmış əmanət sertifikatları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
KT 85013 Buraxılmış istiqrazlar üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

AMB 85014 AMB-nin qiymətli kağızları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
KT 85015 Buraxılmış digər borc qiymətli kağızlar üzrə faiz xərcləri - milli valyutada  

      
8502 Buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

KT 85020 Buraxılmış veksellər üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
KT 85021 Buraxılmış depozit sertifikatları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
KT 85022 Buraxılmış əmanət sertifikatları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
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KT 85023 Buraxılmış istiqrazlar üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
AMB 85024 AMB-nin qiymətli kağızları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
KT 85025 Buraxılmış digər borc qiymətli kağızlar üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

     
8509 İmtiyazlı səhmlər və pay formasında buraxılmış maliyyə öhdəlikləri üzrə faiz xərcləri - milli 

valyutada 
KT 85090 İmtiyazlı səhmlər formasında buraxılmış maliyyə öhdəlikləri üzrə faiz xərcləri - milli 

valyutada 
KT 85091 Pay formasında buraxılmış maliyyə öhdəlikləri üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

    
  
 

8511 Subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
KT 85110 Rezidentlərdən alınmış subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
KT 85111 Qeyri-rezidentlərdən alınmış subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə faiz xərcləri - milli 

valyutada 

      
8512 Subordinasiya borcları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
KT 85120 Rezidentlərdən alınmış subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
KT 85121 Qeyri-rezidentlərdən alınmış subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə faiz xərcləri - xarici 

valyutada 

      
8513 Digər faiz xərcləri - milli valyutada 

 85130 Lizinq əməliyyatları üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

 85139 Digər faiz xərcləri - milli valyutada 

     
8514 Digər faiz xərcləri - xarici valyutada 

 85140 Lizinq əməliyyatları üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

 85149 Digər faiz xərcləri - xarici valyutada 

     
     86 YENİDƏNQİYMƏTLƏNDİRMƏ VƏ DƏYƏRDƏN DÜŞMƏ ÜZRƏ ZƏRƏR  

      
8601 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada  
 86010 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət qiymətli 

kağızlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 
 86011 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 
 86012 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 
 86013 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident digər sektorların 

qiymətli kağızlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 
 86014 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident digər 

sektorların qiymətli kağızlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 

 
86015 Sövdələşmələr üzrə alınacaq ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks 

olunan qiymətli kağızların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 
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8602 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızların yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada 

 86020 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət qiymətli 
kağızlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada 

 86021 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident maliyyə 
sektorunun qiymətli kağızlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada 

 
86022 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada 

 
86023 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident digər sektorların 

qiymətli kağızlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada 

 
86024 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident digər 

sektorların qiymətli kağızlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada 

 

86025 Sövdələşmələr üzrə alınacaq ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks 
olunan qiymətli kağızların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada 

      
8603 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızların 

realizasiyasından zərər - milli valyutada 

 
86030 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət qiymətli 

kağızlarının realizasiyasından zərər - milli valyutada 

 
86031 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızlarının realizasiyasından zərər - milli valyutada 

 
86032 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızlarının realiza-siyasından zərər - milli valyutada 

 

86033 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident digər sektorların 
qiymətli kağızlarının realizasiyasından zərər - milli valyutada 
 

 
86034 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident digər 

sektorların qiymətli kağızlarının realizasiyasından zərər - milli valyutada 

      
8604 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızların 

realizasiyasından zərər - xarici valyutada 

 
86040 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət qiymətli 

kağızlarının realizasiyasından zərər - xarici valyutada 
 86041 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızlarının realizasiyasından zərər - xarici valyutada 
 86042 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident maliyyə 

sektorunun qiymətli kağızlarının realiza-siyasından zərər - xarici valyutada 
 86043 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident digər sektorların 

qiymətli kağızlarının realizasiyasından zərər - xarici valyutada 
 86044 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident digər 

sektorların qiymətli kağızlarının realizasiyasından zərər - xarici valyutada 
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8605 Satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların realizasiyasından zərər - milli valyutada 
 86050 Satış üçün mövcud olan dövlət qiymətli kağızlarının realizasiyasından zərər - milli 

valyutada 
 86051 Satış üçün mövcud olan rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızlarının 

realizasiyasından zərər - milli valyutada 
 86052 Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızlarının 

realizasiyasından zərər - milli valyutada 
 86053 Satış üçün mövcud olan rezident digər sektorların qiymətli kağızlarının realizasiyasından 

zərər - milli valyutada 
 86054 Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli kağızlarının 

realizasiyasından zərər - milli valyutada 

      
8606 Satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların realizasiyasından zərər - xarici valyutada 

 86060 Satış üçün mövcud olan dövlət qiymətli kağızlarının realizasiyasından zərər - xarici 
valyutada 

 
86061 Satış üçün mövcud olan rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızlarının 

realizasiyasından zərər - xarici valyutada 
 86062 Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızlarının 

realizasiyasından zərər - xarici valyutada 
 86063 Satış üçün mövcud olan rezident digər sektorların qiymətli kağızlarının realizasiyasından 

zərər - xarici valyutada 
 86064 Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli kağızlarının 

realizasiyasından zərər - xarici valyutada 

      
8611 Satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların dəyərdən düşməsi üzrə zərər - milli valyutada  

 86110 Satış üçün mövcud olan dövlət qiymətli kağızlarının dəyərdən düşməsi üzrə zərər - milli 
valyutada 

 86111 Satış üçün mövcud olan rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızlarının dəyərdən 
düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 

 86112 Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızlarının dəyərdən 
düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 

 86113 Satış üçün mövcud olan rezident digər sektorların qiymətli kağız-larının dəyərdən 
düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 

 86114 Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli kağızlarının dəyərdən 
düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 

 86115 Sövdələşmələr üzrə alınacaq satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların dəyərdən 
düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 

      
8612 Satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların dəyərdən düşməsi üzrə zərər - xarici valyutada  

 86120 Satış üçün mövcud olan dövlət qiymətli kağızlarının dəyərdən düşməsi üzrə zərər - xarici 
valyutada 

 86121 Satış üçün mövcud olan rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızlarının dəyərdən 
düşməsi üzrə zərər - xarici valyutada 

 86122 Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızlarının dəyərdən 
düşməsi üzrə zərər - xarici valyutada 

 86123 Satış üçün mövcud olan rezident digər sektorların qiymətli kağızlarının dəyərdən düşməsi 
üzrə zərər - xarici valyutada 

 86124 Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli kağızlarının dəyərdən 
düşməsi üzrə zərər - xarici valyutada 
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 86125 Sövdələşmələr üzrə alınacaq satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların dəyərdən 
düşməsi üzrə zərər - xarici valyutada 

          
8621 Affinaj edilmiş qızıl və digər qiymətli metalların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - mili 

valyutada 
 86210 Affinaj edilmiş qızılın yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 
 86211 Affinaj edilmiş digər qiymətli metalların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli 

valyutada 
 

 86212 Yolda olan affinaj edilmiş qızılın yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 
 86213 Yolda olan affinaj edilmiş digər qiymətli metalların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər 

- milli valyutada 

      
8622 Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər       - milli valyutada 

 86220 Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 

      
8631 Əsas vəsaitlərin dəyərdən düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 

 86310 Torpağın dəyərdən düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 
 86311 Binalar və qurğuların dəyərdən düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 
 86312 Mebel və avadanlıqların dəyərdən düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 
 86313 Kompüter və rabitə avadanlıqlarının dəyərdən düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 
 86314 Nəqliyyat vasitələrinin dəyərdən düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 
 86315 Digər əsas vəsaitlərin dəyərdən düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 

 86316 Maliyyə icarəsinə götürülmüş əsas vəsaitlərin dəyərdən düşməsi üzrə zərər - milli 
valyutada 

 86317 İcarəyə alınmış əsas vəsaitlərin əsaslı təmirinin dəyərdən düşməsi üzrə zərər - milli 
valyutada 

 86318 Başa çatdırılmamış tikintinin dəyərdən düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 
 86319 İncəsənət əsərləri və digər kolleksiya əşyalarının dəyərdən düşməsi üzrə zərər - milli 

valyutada 
      

8641 Qeyri-maddi aktivlərin dəyərdən düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 
 86410 Proqram təminatlarının dəyərdən düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 

 86411 Lisenziyaların dəyərdən düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 

 86412 Digər qeyri-maddi aktivlərin dəyərdən düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 

 86413 Qudvilin dəyərdən düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 

    
  
 

8651 İnvestisiya mülkiyyətinin yenidən qiymətləndirilməsi və dəyərdən düşməsi üzrə zərər - mili 
valyutada 

 86510 İnvestisiya mülkiyyətinin yenidən qiymətləndirilməsi və dəyərdən düşməsi üzrə zərər - 
mili valyutada 
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8661 Törəmə maliyyə alətlərinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər      - milli valyutada 

 86610 Forvard əməliyyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 
 86611 Opsion əməliyyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 
 86612 SVOP əməliyyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 
 86613 Fyuçers əməliyyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 
 86619 Digər törəmə maliyyə alətlərinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 

      
8662 Törəmə maliyyə alətlərinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada 

 86620 Forvard əməliyyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada 
 86621 Opsion əməliyyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada 
 86622 SVOP əməliyyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada 
 86623 Fyuçers əməliyyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada 
 86629 Digər törəmə maliyyə alətlərinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada 

      
8671 Satış üçün nəzərdə tutulan aktivlərin dəyərdən düşməsi üzrə zərər- milli valyutada 

 86710 Satış üçün nəzərdə tutulan aktivlərin dəyərdən düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 

 86711 Xaric olunan qrup üzrə dəyərdən düşmə zərəri - milli valyutada 

      
8681 Digər yenidənqiymətləndirmə üzrə zərər - milli valyutada 

 86810 Digər yenidənqiymətləndirmə üzrə zərər - milli valyutada 

      
8682 Digər yenidənqiymətləndirmə üzrə zərər - xarici valyutada 

 86820 Digər yenidənqiymətləndirmə üzrə zərər - xarici valyutada 

      
8691 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investisiyaların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada  
KT 86910 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyaların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 
KT 86911 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyaların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 
KT 86912 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyaların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 
     8692 Qeyri - maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investisi-yaların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada  
KT 86920 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəsissələrə investisiyaların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 
KT 86921 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyaların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 
KT 86922 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyaların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 
      

8693 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investisiyaların yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada 

KT 86930 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyaların yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada 

KT 86931 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyaların yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada 

KT 86932 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyaların yenidən 
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qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada 
      

8694 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investisiyaların yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada  

KT 86940 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəsissələrə investisiyaların yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada 

KT 86941 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyaların yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada 

KT 86942 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyaların yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada 

      
8695 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investisiyaların dəyərdən düşməsi üzrə 

zərər - milli valyutada  
KT 86950 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyaların dəyərdən 

düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 
KT 86951 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyaların dəyərdən 

düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 
   KT 86952 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyaların dəyərdən 

düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 
      

8696 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investisiyaların dəyərdən düşməsi 
üzrə zərər - milli valyutada  

KT 86960 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəsissələrə investisiyaların 
dəyərdən düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 

KT 86961 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyaların dəyərdən 
düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 

KT 86962 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyaların dəyərdən 
düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 

      
8697 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investisiyaların dəyərdən düşməsi üzrə 

zərər - xarici valyutada 
KT 86970 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyaların dəyərdən 

düşməsi üzrə zərər - xarici valyutada 
KT 86971 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyaların dəyərdən 

düşməsi üzrə zərər - xarici valyutada 
KT 86972 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyaların dəyərdən 

düşməsi üzrə zərər - xarici valyutada 
      

8698 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investisiyaların dəyərdən düşməsi 
üzrə zərər - xarici valyutada 

KT 86980 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəsissələrə investisiyaların 
dəyərdən düşməsi üzrə zərər - xarici valyutada 

KT 86981 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyaların dəyərdən 
düşməsi üzrə zərər - xarici valyutada 

KT 86982 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyaların dəyərdən 
düşməsi üzrə zərər - xarici valyutada 
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87 GÖSTƏRİLMİŞ XİDMƏTLƏR ÜZRƏ HAQQ VƏ KOMİSSİYA XƏRCLƏRİ  

      
8701 Göstərilmiş xidmətlər üzrə haqq və komissiya xərcləri - milli valyutada 

 87010 Kassa və çek əməliyyatları üzrə haqq və komissiya xərcləri - milli valyutada  

 87011 İnkassasiya və pul daşınması üzrə haqq və komissiya xərcləri - milli valyutada  

 87012 Müştəri hesablarının açılması və onlara göstərilən xidmətlər üzrə haqq və komissiya 
xərcləri - milli valyutada 

 87013 Müştəri köçurmələri üzrə haqq və komissiya xərcləri - milli valyutada 

 87014 Qiymətli kağızlarla dilinq əməliyyatları üzrə haqq və komissiya xərcləri - milli valyutada 

 87015 Saxlama xidmətləri üzrə haqq və komissiya xərcləri - milli valuytada 

 87016 «Nostro» müxbir hesabların açılması və onlara göstərilən xidmətlər  üzrə haqq və 
komissiya xərcləri - milli valyutada 

KT 87017 Ödəniş kartları ilə əməliyyatlar üzrə haqq və komissiya xərcləri - milli valuytada 

 87018 Xarici valyuta ilə dilinq əməliyyatları üzrə haqq və komissiya xərcləri - milli valyutada 

 87019 Digər xidmətlər üzrə haqq və komissiya xərcləri - milli valyutada 

      
8702 Göstərilmiş xidmətlər üzrə haqq və komissiya xərcləri - xarici valyutada 

 87020 Kassa və çek əməliyyatları üzrə haqq və komissiya xərcləri - xarici valyutada  

 87021 İnkassasiya və pul daşınması üzrə haqq və komissiya xərcləri - xarici valyutada  

 87022 Müştəri hesablarının açılması və onlara göstərilən xidmətlər üzrə haqq və komissiya 
xərcləri - xarici valyutada 

 87023 Müştəri köçurmələri üzrə haqq və komissiya xərcləri - xarici valyutada 

 87024 Qiymətli kağızlarla dilinq əməliyyatları üzrə haqq və komissiya xərcləri - xarici valyutada 

 87025 Saxlama xidmətləri üzrə haqq və komissiya xərcləri - xarici valuytada 

 87026 «Nostro» müxbir hesabların açılması və onlara göstərilən xidmətlər  üzrə haqq və 
komissiya xərcləri - xarici valyutada 

KT 87027 Ödəniş kartları ilə əməliyyatlar üzrə haqq və komissiya xərcləri - xarici valuytada 

 87028 Xarici valyuta ilə dilinq əməliyyatları üzrə haqq və komissiya xərcləri - xarici valyutada 

 87029 Digər xidmətlər üzrə haqq və komissiya xərcləri - xarici valyutada 

      
8703 Digər əməliyyatlar üzrə haqq və komissiya xərcləri - milli valyutada  
KT 87030 Broker əməliyyatları üzrə haqq və komissiya xərcləri - milli valyutada 
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KT 87031 Faktorinq əməliyyatları üzrə haqq və komissiya xərcləri - milli valyutada 

 87032 Qarantiyalar üzrə haqq və komissiya xərcləri - milli valyutada  
 87033 Akkreditivlər üzrə haqq və komissiya xərcləri - milli valyutada  

KT 87035 Forfeytinq əməliyyatları üzrə haqq və komissiya xərcləri - milli valyutada 
KT 87037 Anderraytinq və market-meyker əməliyyatları üzrə haqq və komissiya xərcləri - milli 

valyutada 
 87039 Digər əməliyyatlar üzrə haqq və komissiya xərcləri - milli valyutada 
      

8704 Digər əməliyyatlar üzrə haqq və komissiya xərcləri - xarici valyutada 
KT 87040 Broker əməliyyatları üzrə haqq və komissiya xərcləri - xarici valyutada 
KT 87041 Faktorinq əməliyyatları üzrə haqq və komissiya xərcləri - xarici valyutada 

 87042 Qarantiyalar üzrə haqq və komissiya xərcləri - xarici valyutada  
 87043 Akkreditivlər üzrə haqq və komissiya xərcləri - xarici valyutada  

KT 87045 Forfeytinq əməliyyatları üzrə haqq və komissiya xərcləri - xarici valyutada 
KT 87047 Anderraytinq və market-meyker əməliyyatları üzrə haqq və komissiya xərcləri - xarici 

valyutada 
 87049 Digər əməliyyatlar üzrə haqq və komissiya xərcləri - xarici valyutada 

      
8711 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya xərcləri - milli 

valyutada 
AMB 87110 Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya xərcləri - milli 

valyutada 
 87119 Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya xərcləri - 

milli valyutada 

      
8712 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya xərcləri - xarici 

valyutada 
AMB 87120 Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya xərcləri - xarici 

valyutada 
 87129 Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya xərcləri - 

xarici valyutada 

      
8713 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya xərcləri - xüsusi 

borcalma hüquqlarında 
AMB 87130 Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya xərcləri - xüsusi 

borcalma hüquqlarında 

      

     88 DİLİNQ ƏMƏLİYYATLARI VƏ TÖRƏMƏ MALİYYƏ ALƏT-LƏRİ İLƏ 
ƏMƏLİYYATLAR ÜZRƏ ZƏRƏR  

      
8801 Dilinq əməliyyatları üzrə zərər - milli valyutada 

 88010 Xarici valyuta ilə dilinq əməliyyatları üzrə zərər - milli valyutada 
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 88011 Qiymətli kağızlarla dilinq əməliyyatları üzrə zərər - milli valyutada 

 88019 Qiymətli metallarla dilinq əməliyyatları üzrə zərər - milli valyutada 

      
8802 Dilinq əməliyyatları üzrə zərər - xarici valyutada 

 88020 Xarici valyuta ilə dilinq əməliyyatları üzrə zərər - xarici valyutada 

 88021 Qiymətli kağızlarla dilinq əməliyyatları üzrə zərər - xarici valyutada 

 88029 Qiymətli metallarla dilinq əməliyyatları üzrə zərər - xarici valyutada 

      
8811 Törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar üzrə zərər - milli valyutada 

 88110 Forvard əməliyyatları üzrə zərər - milli valyutada 
 88111 Opsion əməliyyatları üzrə zərər - milli valyutada 
 88112 SVOP əməliyyatları üzrə zərər - milli valyutada 

 88113 Fyuçers əməliyyatları üzrə zərər - milli valyutada 

 88119 Digər törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar üzrə zərər - milli valyutada 

      
8812 Törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar üzrə zərər - xarici valyutada 

 88120 Forvard əməliyyatları üzrə zərər - xarici valyutada 

 88121 Opsion əməliyyatları üzrə zərər - xarici valyutada 

 88122 SVOP əməliyyatları üzrə zərər - xarici valyutada 

 88123 Fyuçers əməliyyatları üzrə zərər - xarici valyutada 

 88129 Digər törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar üzrə zərər - xarici valyutada 

     
     89 AKTİVLƏR ÜZRƏ EHTİYATLARIN YARADILMASINA AYIRMALAR 

      
8901 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə ehtiyatların 

yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
 89010 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları üzrə ehtiyatların 

yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
 89011 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun qiymətli 

kağızları üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
 89012 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə sektorunun 

qiymətli kağızları üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
 89013 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların qiymətli 

kağızları üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
 89014 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli 

kağızları üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

      
8902 Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 

valyutada 
 89020 Rezident banklarda yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - 

milli valyutada 
 89021 Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar 

- milli valyutada 
 89022 Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına 
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ayırmalar - milli valyutada 
 89029 Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə ehtiyatların 

yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

      
8903 Maliyyə sektorunun overdraft hesabları üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 

valyutada 
 89030 Rezident bankların overdraft hesabları üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 

valyutada 
 89031 Qeyri-rezident bankların overdraft hesabları üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - 

milli valyutada 
 89032 Xarici mərkəzi/milli bankların overdraft hesabları üzrə ehtiyatların  yaradılmasına 

ayırmalar - milli valyutada 
 89033 Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə ehtiyatların 

yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
 89034 Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarının overdraft hesabları üzrə ehtiyatların 

yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
 89038 Rezident digər maliyyə institutlarının overdraft hesabları üzrə ehtiyatların yaradılmasına 

ayırmalar - milli valyutada 
 89039 Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarının overdraft hesabları üzrə ehtiyatların 

yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

     8904 Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 
valyutada 

 89040 Rezident banklara verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 
valyutada 

 89041 Qeyri-rezident banklara verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 
valyutada 

 89042 Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar 
- milli valyutada 

 89046 Rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların 
yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

 89047 Qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların 
yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

 89048 Rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına 
ayırmalar - milli valyutada 

 89049 Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların 
yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

      
8905 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların 

yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
 89050 Mərkəzi Xəzinədarlığın cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına 

ayırmalar - milli valyutada 
 89051 Digər büdcə təşkilatlarının cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların  yaradılmasına 

ayırmalar - milli valyutada 
 89052 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun cari hesablarının overdraftı üzrə 

ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
 89053 Digər dövlət fondlarının cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların  yaradılmasına 

ayırmalar - milli valyutada 
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8906 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına 
ayırmalar - milli valyutada 

 89060 Mərkəzi Xəzinədarlığa verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 
valyutada 

 89061 Digər büdcə təşkilatlarına verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - 
milli valyutada 

 89062 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların 
yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

 89063 Digər dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 
valyutada 

      
8907 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların cari 

hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatlar yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
KT 89070 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin cari hesablarının 

overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
KT 89071 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

müəssisələrinin cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - 
milli valyutada 

KT 89072 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin cari hesablarının 
overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

KT 89073 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin cari hesablarının 
overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

KT 89074 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin cari hesablarının 
overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

KT 89075 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin cari hesablarının 
overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

KT 89076 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
müəssisələrinin cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - 
milli valyutada 

KT 89077 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin cari hesablarının 
overdraftı üzrə ehtimal olunan zərər üçün ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 
valyutada 

KT 89079 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələri, bələdiyyələr və ictimai 
təşkilatlarların cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - 
milli valyutada 

      
8908 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş 

kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
KT 89080 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinə verilmiş kreditlər üzrə 

ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
KT 89081 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

müəssisələrinin verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların  yaradılmasına ayırmalar - milli 
valyutada 

KT 89082 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinə verilmiş kreditlər 
üzrə üçün ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

KT 89083 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinə verilmiş kreditlər 
üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

KT 89084 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinə verilmiş kreditlər 
üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 



~ 315 ~ 
 

KT 89085 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinə verilmiş kreditlər 
üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

KT 89086 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
müəssisələrinə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 
valyutada 

KT 89087 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinə verilmiş kreditlər 
üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

KT 89089 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələri, bələdiyyələr və ictimai 
təşkilatlarlara verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların  yaradılmasına ayırmalar - milli 
valyutada 

      
8909 Dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari hesablarının overdraftı üzrə 

ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar        - milli valyutada 
KT 89090 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərin cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - 
milli valyutada 

KT 89091 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari hesablarının overdraftı üzrə 
ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

KT 89092 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - 
milli valyutada 

KT 89093 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - 
milli valyutada 

KT 89094 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - 
milli valyutada 

KT 89095 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - 
milli valyutada 

KT 89096 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari hesablarının overdraftı üzrə 
ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

KT 89097 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərin cari hesablarının overdraftı üzrə ehtimal olunan zərər üçün ehtiyatların 
yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

KT 89099 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi 
şəxslərin cari hesablarının overdraftı üzrə ehtimal olunan zərər üçün ehtiyatların 
yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

      
8910 Dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesablarının overdraftı 

üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar     - milli valyutada 
KT 89100 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-

rezident hüquqi şəxslərin cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına 
ayırmalar - milli valyutada 

KT 89101 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesablarının overdraftı üzrə 
ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
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KT 89102 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına 
ayırmalar - milli valyutada 

KT 89103 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin cari hesab-larının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına 
ayırmalar - milli valyutada 

KT 89104 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına 
ayırmalar - milli valyutada 

KT 89105 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına 
ayırmalar - milli valyutada 

KT 89106 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesablarının overdraftı üzrə 
ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

KT 89107 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərin cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına 
ayırmalar - milli valyutada 

KT 89109 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi 
şəxslərin cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 
valyutada 

      
8911 Dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların 

yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
KT 89110 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 

hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 
valyutada 

KT 89111 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların 
yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

KT 89112 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 
valyutada 

KT 89113 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə üçün ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 
valyutada 

KT 89114 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 
valyutada 
 

KT 89115 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 
valyutada 

KT 89116 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların 
yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

KT 89117 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 
valyutada 
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KT 89119 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi 
şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

      
8912 Dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə 

ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
KT 89120 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-

rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - 
milli valyutada 

KT 89121 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların 
yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

KT 89122 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - 
milli valyutada 

KT 89123 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - 
milli valyutada 

KT 89124 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - 
milli valyutada 

KT 89125 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - 
milli valyutada 

KT 89126 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların 
yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

KT 89127 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-
rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - 
milli valyutada 

KT 89129 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi 
şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların  yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

       
8913 Fiziki şəxslərin cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 

valyutada 
KT 89130 Rezident fiziki şəxslərin cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların  yaradılmasına 

ayırmalar - milli valyutada 
KT 89131 Qeyri-rezident fiziki şəxslərin cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına 

ayırmalar - milli valyutada 
       

8914 Fərdi sahibkarların cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - 
milli valyutada 

KT 89140 Rezident fərdi sahibkarların cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına 
ayırmalar - milli valyutada 

KT 89141 Qeyri-rezident fərdi sahibkarların cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların 
yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

       
8915 Fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

 89150 Rezident fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 
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valyutada 
KT 89151 Qeyri-rezident fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - 

milli valyutada 
       

8916 Fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 
valyutada 

KT 89160 Rezident fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - 
milli valyutada 

KT 89161 Qeyri-rezident fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların  yaradılmasına 
ayırmalar - milli valyutada 

          
8917 Digər kredit və əməliyyatlar üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

 89170 Akkreditivlər üzrə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 
valyutada 

 89171 Qarantiyalar üzrə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 
valyutada 

KT 89172 Broker əməliyyatları üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
 89173 Lizinq əməliyyatları üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

KT 89174 Faktorinq əməliyyatları üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
KT 89175 Forfeytinq əməliyyatları üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
KT 89176 Anderraytinq və market-meyker əməliyyatları üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - 

milli valyutada 
 89179 Digər kreditlər və əməliyyatlar üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

          
8918 Digər aktivlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

 89180 Digər aktivlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
      
8919 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investisiyalar üzrə ehtiyatların 

yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
KT 89190 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyalar üzrə ehtiyatların 

yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
KT 89191 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyalar üzrə ehtiyatların 

yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
KT 89192 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyalar üzrə ehtiyatların 

yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

      
8920 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investisiyalar üzrə ehtiyatların 

yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
KT 89200 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəsissələrə investisiyalar üzrə 

ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
KT 89201 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyalar üzrə 

ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
KT 89202 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyalar üzrə 
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ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

      
8921 Şərti öhdəliklər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

 89210 İddialar üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
 89211 Qarantiyalar üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
 89212 Digər şərti öhdəliklər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

      

     90 DİGƏR ƏMƏLİYYAT XƏRCLƏRİ 

      
9001 Qiymətli metallar, satış üçün nəzərdə tutulan aktivlər, əsas vəsaitlər, qeyri-maddi aktivlər və 

investisiya mülkiyyəti üzrə zərər - milli valyutada 
 90010 Qiymətli metallarla əməliyyatlar üzrə zərər - milli valyutada 
 90011 Xatirə sikkələrinin satışı üzrə zərər - milli valyutada 
 90012 Satış üçün nəzərdə tutulan aktivlər üzrə zərər - milli valyutada  
 90013 İncəsənət əsərləri, zərgərlik məmulatları və digər kolleksiya əşyaları üzrə zərər - milli 

valyutada 
 90014 Əsas vəsaitlər üzrə zərər - milli valyutada 
 90015 Qeyri-maddi aktivlər üzrə zərər - milli valyutada  
 90016 İnvestisiya mülkiyyəti üzrə zərər - milli valyutada  

KT 90017 İnvestisiyalar üzrə zərər - milli valyutada  
      

9002 İşçilərə sərf olunan xərclər - milli valyutada  

 90020 Əmək haqqı - milli valyutada  

 90021 Mükafatlar - milli valyutada  

 90022 Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar - milli valyutada  

 90024 İşçilərlə bağlı digər fondlara ayırmalar - milli valyutada  

 90025 İşçilərin tədrisi üzrə xərclər - milli valyutada  

 90026 Yeni işçilərin qəbulu üzrə xərclər - milli valyutada  

 90029 İşçilərlə bağlı digər xərcləri - milli valyutada  

      
9003 Nağd pul və nağd pulun ekvivalentləri üzrə xərclər - milli valyutada  
AMB 90030 Banknotların çap edilməsi üzrə xərclər - milli valyutada  
AMB 90031 Sikkələrin hazırlanması üzrə xərclər - milli valyutada  

 90032 Çeklər və digər qiymətlilər üzrə xərclər - milli valyutada  
 90033 Nağd pul və nağd pulun ekvivalentlərinin nəqli üzrə xərclər - milli valyutada  

 90039 Nağd pul və nağd pulun ekvivalentləri üzrə digər xərclər - milli valyutada  

      
9004 Əsas vəsaitlərin köhnəlmə və qeyri-maddi aktivlərin amortizasiya xərcləri - milli valyutada  
 90040 Binalar və qurğuların köhnəlmə xərcləri - milli valyutada  
 90041 Mebel və avadanlıqların köhnəlmə xərcləri - milli valyutada  
 90042 Kompüter və rabitə avadanlıqlarının köhnəlmə xərcləri - milli valyutada  
 90043 Nəqliyyat vasitələrinin köhnəlmə xərcləri - milli valyutada  
 90044 Digər əsas vəsaitlərin köhnəlmə xərcləri - milli valyutada  
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 90045 Maliyyə icarəsinə götürülmüş əsas vəsaitlərin köhnəlmə xərcləri - milli valyutada  
 90046 İcarəyə alınmış əsas vəsaitlərin əsaslı təmiri üzrə köhnəlmə xərcləri - milli valyutada  
 90047 İnvestisiya mülkiyyəti üzrə köhnəlmə xərcləri - milli valyutada  
 90048 Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiya xərcləri - milli valyutada  

      
9005 Əsas vəsaitlər üzrə təmir və saxlanma xərcləri - milli valyutada  

 90050 Binalar və qurğuların təmir və saxlanma xərcləri - milli valyutada 
 90051 Mebel və avadanlıların təmir və saxlanma xərcləri - milli valyutada  
 90052 Kompüter və rabitə avadanlıqlarının təmir və saxlanma xərcləri - milli valyutada  
 90053 Nəqliyyat vasitələrinin təmir və saxlanma xərcləri - milli valyutada  
 90054 Digər əsas vəsaitlərin təmir və saxlanma xərcləri - milli valyutada  
 90055 Maliyyə icarəsinə götürülmüş əsas vəsaitlərin təmir və saxlanma xərcləri - milli valyutada  
 90056 İcarəyə alınmış əsas vəsaitlərin təmir və saxlanma xərcləri - milli valyutada  
 90057 İnvestisiya mülkiyyəti üzrə təmir və saxlanma xərcləri - milli valyutada  
      

9006 Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər üzrə dəstəklənmə xərcləri - milli valyutada  
 90060 Avadanlıqların dəstəklənməsi üzrə xərclər - milli valyutada 
 90061 Proqram təminatlarının dəstəklənməsi üzrə xərclər - milli valyutada  

 90069 Digər dəstəklənmə xərcləri - milli valyutada 
      

9007 Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər üzrə digər xərclər - milli valyutada  

 90070 Nəqliyyat vasitələri üzrə istismar xərcləri - milli valyutada  

 90071 Əmlakın sığortası üzrə xərclər - milli valyutada  

 90072 Avadanlıqların icarəsi üzrə xərclər - milli valyutada  

 90073 Mühafizə xərcləri - milli valyutada  

 90074 Enerji və qızdırıcı sistemlər üzrə xərclər - milli valyutada  

 90075 Kommunal xidmətlər üzrə xərclər - milli valyutada  

 90076 İnvestisiya mülkiyyəti üzrə digər xərclər - milli valyutada  
 90077 Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlərlə bağlı vergilər və gömrük rüsumları - milli 

valyutada  

     9008 İnzibati xərclər - milli valyutada  

 90080 Rabitə xərcləri - milli valyutada  

 90081 Mətbəə xərcləri - milli valyutada  

 90082 Mal-materialların alınması üzrə xərclər - milli valyutada  

 90083 Reklam xərcləri - milli valyutada  

 90084 Ezamiyyə xərcləri - milli valyutada  

 
90085 Məsləhət, audit və digər peşəkar xidmətlər üzrə xərclər - milli valyutada  

 90086 İcarə haqqı - milli valyutada  

 90087 Üzvlük haqqı - milli valyutada  

 90089 Digər xidmətlər üzrə xərclər - milli valyutada  
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9009 Əmanətlərin Sığortalanması Fondu üzrə xərclər - milli valyutada  
KT 90090 Əmanətlərin Sığortalanması Fondu üzrə xərclər - milli valyutada  

      
9010 Əmanətlərin Sığortalanması Fondu üzrə xərclər - xarici valyutada  
KT 90100 Əmanətlərin Sığortalanması Fondu üzrə xərclər - xarici valyutada  

      
9011 Digər xərclər - milli valyutada  

 90110 Mülki müdafiə xərcləri - milli valyutada  

 90111 Ümidsiz borclar üzrə xərclər - milli valyutada  

 90112 Hərrac xərcləri - milli valyutada  

 90113 Ödənilmiş cərimə və dəbbə məbləğləri - milli valyutada  

 90114 Hüquq məsrəfləri və məhkəmə xərcləri - milli valyutada  

 90115 Nümayəndəlik xərcləri - milli valyutada  

 90116 Xeyriyyə məqsədləri üzrə xərclər - milli valyutada  

 90118 Vergi xərcləri - milli valyutada  

 90119 Digər xərclər - milli valyutada  

     
     91 MALİYYƏ ALƏTLƏRİ TƏNZİMLƏMƏLƏR 

      
9101 Maliyyə aktivləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclər - milli valyutada 

 91010 Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələrdən 
yaranan xərclər - milli valyutada 
 

 91011 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələrdən yaranan 
xərclər - milli valyutada 

 91012 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclər - 
milli valyutada 

KT 91013 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş 
kreditlər üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclər - milli valyutada 

KT 91015 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələrdən 
yaranan xərclər - milli valyutada 

AMB 91016 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələrdən yaranan 
xərclər - milli valyutada 

 91019 Digər kreditlər üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclər - milli valyutada 

      
9102 Maliyyə aktivləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclər - xarici valyutada 

 91020 Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələrdən 
yaranan xərclər - xarici valyutada 

 91021 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələrdən yaranan 
xərclər - xarici valyutada 

 91022 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclər - 
xarici valyutada 

KT 91023 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş 
kreditlər üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclər - xarici valyutada 

KT 91025 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələrdən 
yaranan xərclər - xarici valyutada 

AMB 91026 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələrdən yaranan 
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xərclər - xarici valyutada 
 91029 Digər kreditlər üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclər - xarici valyutada 
      

9103 Maliyyə öhdəlikləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclər - milli valyutada 
 91030 Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclər - milli 

valyutada 
 91031 Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələrdən yaranan 

xərclər - milli valyutada 
 91032 Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələrdən yaranan 

xərclər - milli valyutada 
KT 91033 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlar qarşısında 

öhdəliklər üzrə tənzimləmələrdən ya-ranan xərclər - milli valyutada 
 91034 Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələrdən yaranan 

xərclər - milli valyutada 
KT 91035 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə 

tənzimləmələrdən yaranan xərclər - milli valyutada 
KT 91036 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələrdən yaranan 

xərclər - milli valyutada 
 91037 Buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclər - milli 

valyutada 
KT 91038 Subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclər - milli valyutada 

 91039 Digər əməliyyatlar üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclər - milli valyutada 

      

9104 Maliyyə öhdəlikləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclər - xarici valyutada 
 91040 Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclər - xarici 

valyutada 
 91041 Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələrdən yaranan 

xərclər - xarici valyutada 
 91042 Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələrdən yaranan 

xərclər - xarici valyutada 
KT 91043 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlar qarşısında 

öhdəliklər üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclər - xarici valyutada 
 91044 Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələrdən yaranan 

xərclər - xarici valyutada 
KT 91045 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə 

tənzimləmələrdən yaranan xərclər - xarici valyutada 
KT 91046 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələrdən yaranan 

xərclər - xarici valyutada 
 91047 Buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclər - xarici 

valyutada 
KT 91048 Subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclər - xarici valyutada 

 91049 Digər əməliyyatlar üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclər - xarici valyutada 
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92 QEYRİ-ADİ XƏRCLƏR 
      
9201 Qeyri-adi xərclər - milli valyutada 

 92010 Qeyri-adi xərclər - milli valyutada 
      

9202 Qeyri-adi xərclər - xarici valyutada 

 92020 Qeyri-adi xərclər - xarici valyutada 

   
   93 MƏNFƏƏT VERGİSİ ÜZRƏ XƏRCLƏR 
      
9301 Mənfəət vergisi üzrə xərclər - milli valyutada 
KT 93010 Mənfəət vergisi üzrə xərclər - milli valyutada  

 

 

 
 
 

99 BALANSDANKƏNAR HESABLAR 
      
ŞƏRTİ  TƏLƏBLƏR  

      
9901 Elan olunmuş nizamnamə kapitalının ödənilməmiş hissəsi 
KT 99010 Elan olunmuş nizamnamə kapitalının ödənilməmiş hissəsi 

      
9902 Kredit təşkilatlarının məcburi ehtiyatlarının ödənilməmiş hissəsi 
AMB 99020 Kredit təşkilatlarının məcburi ehtiyatlarının ödənilməmiş hissəsi   

      
9903 Kredit alınması haqqında imzalanmış müqavilələr əsasında ayrılmış kredit xətləri və 

kreditlər üzrə şərti tələblər 
 99030 Kredit alınması haqqında imzalanmış müqavilələr əsasında ayrılmış kredit xətləri üzrə 

şərti tələblər  
 99031 Kredit alınması haqqında imzalanmış müqavilələr əsasında ayrılmış kreditlər üzrə şərti 

tələblər  

      
9904 Akkreditivlər 

 99040 İxrac akkreditivləri  

      
9905 Alınmış qarantiyalar 

 99050 Alınmış qarantiyalar  

      
9906 Qiymətli kağızların alınması/satılması üzrə şərti tələblər 

 99060 Dövlət qiymətli kağızlarının alınması üzrə şərti tələblər  

 99061 Dövlət qiymətli kağızlarının satılması üzrə şərti tələblər  

 
99062 Maliyyə sektorunun qiymətli kağızlarının alınması üzrə şərti tələblər 

 
99063 Maliyyə sektorunun qiymətli kağızlarının satılması üzrə şərti tələblər 

 99068 Digər sektorların qiymətli kağızlarının alınması üzrə şərti tələblər 
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 99069 Digər sektorların qiymətli kağızlarının satılması üzrə şərti tələblər 

      
9907 Xarici valyutanın alınması /satılması üzrə şərti tələblər 

 99070 Spot müqavilələri əsasında xarici valyutanın alınması üzrə şərti tələblər  
 99071 Spot müqavilələri əsasında xarici valyutanın satılması üzrə şərti tələblər  

     9908 Törəmə maliyyə alətləri üzrə şərti tələblər 
 99080 Forvard müqavilələri əsasında maliyyə alətlərinin alınması üzrə şərti tələblər  
 99081 Forvard müqavilələri əsasında maliyyə alətlərinin satılması üzrə şərti tələblər  
 99082 Opsion müqavilələri əsasında maliyyə alətlərinin alınması üzrə şərti tələblər  
 99083 Opsion müqavilələri əsasında maliyyə alətlərinin satılması üzrə şərti tələblər  
 99084 SVOP müqavilələri əsasında maliyyə alətlərinin alınması üzrə şərti tələblər  
 99085 SVOP müqavilələri əsasında maliyyə alətlərinin satılması üzrə şərti tələblər  
 99086 Fyuçers müqavilələri əsasında maliyyə alətlərinin alınması üzrə şərti tələblər  
 99087 Fyuçers müqavilələri əsasında maliyyə alətlərinin satılması üzrə şərti tələblər  
 99088 Digər törəmə maliyyə alətlərinin alınması üzrə şərti tələblər  
 99089 Digər törəmə maliyyə alətlərinin satılması üzrə şərti tələblər  

      
9909 Digər maliyyə alətlərinin alınması/satılması üzrə şərti tələblər 

 99090 Digər maliyyə alətlərinin alınması üzrə şərti tələblər 

 99091 Digər maliyyə alətlərinin satılması üzrə şərti tələblər 

      
9910 Digər şərti tələblər 

 99100 Digər şərti tələblər  

     
     MEMORANDUM  HESABLARI 
      

9921 Çap olunmuş dövriyyəyə buraxılmamış nağd pul 
AMB 99210 Çap olunmuş dövriyyəyə buraxılmamış banknotlar  
AMB 99211 Çap olunmuş dövriyyəyə buraxılmamış sikkələr  
AMB 99212 Anbarlar arasında yolda olan, çap olunmuş dövriyyəyə buraxılmamış banknotlar və 

sikkələr  
      

9922 Məhv edilmək üçün yararsız banknotlar və sikkələr 
AMB 99220 Məhv edilmək üçün yararsız banknotlar  
AMB 99221 Məhv edilmək üçün yararsız sikkələr  

      
9923 AMB və kredit təşkilatları tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar 

 99230 AMB və kredit təşkilatları tərəfindən buraxılmış yerləşdirilməmiş qiymətli kağızlar 
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 99231 AMB və kredit təşkilatları tərəfindən buraxılmış geri alınmış qiymətli kağızlar 
 99232 AMB və kredit təşkilatları tərəfindən buraxılmış məhv edilməli qiymətli kağızlar 
      

9924 Cəlb olunmuş vəsaitlər üzrə təminat kimi verilmiş girovlar 

 99240 Cəlb olunmuş vəsaitlər üzrə girov qoyulmuş qiymətli metallar 

 99241 Cəlb olunmuş vəsaitlər üzrə girov qoyulmuş qiymətli kağızlar 

 99242 Cəlb olunmuş vəsaitlər üzrə girov qoyulmuş daşınar əmlak 

 99243 Cəlb olunmuş vəsaitlər üzrə girov qoyulmuş daşınmaz əmlak 

 99249 Cəlb olunmuş vəsaitlər üzrə girov qoyulmuş digər təminatlar 

      
9927 Ödəniş əməliyyatları və sənədləri 

 99270 Aksept gözləyən ödəniş sənədləri 

 99271 Vaxtında ödənilməmiş ödəniş sənədləri 

 99279 Digər ödəniş əməliyyatları və sənədləri 

      
9928 Digər sənədlər və qiymətlilər 

 99280 İnkassoya göndərilmək üçün qəbul edilmiş sənədlər və qiymətlilər 
 99281 İnkassoya qəbul olunmuş sənədlər və qiymətlilər 
 99282 İnkassoya göndərilmiş sənədlər və qiymətlilər 

 99283 Ekspertiza üçün qəbul olunmuş sənədlər və qiymətlilər 

 99284 Saxlanca qoyulmuş sənədlər və qiymətlilər 

 99285 Yolda olan sənədlər və qiymətlilər 

 99286 Ciddi hesabat blankları 
KT 99287 Ödəniş kartları 

 99289 Digər sənədlər və qiymətlilər 

      
9929 «Faizləri hesablanmayan» statusa aid edilən kreditlər üzrə balansdan silinmiş faiz borcları 

 99290 Maliyyə sektoruna verilmiş «faizləri hesablanmayan» statusa aid edilən kreditlər üzrə 
balansdan silinmiş faiz borcları 

 99291 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş «faizləri hesablanmayan» statusa aid 
edilən kreditlər üzrə balansdan silinmiş faiz borcları 

KT 99292 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş 
«faizləri hesablanmayan» statusa aid edilən kreditlər üzrə balansdan silinmiş faiz borcları 

KT 99293 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş «faizləri hesablanmayan» statusa 
aid edilən kreditlər üzrə balansdan silinmiş faiz borcları 

 99294 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş «faizləri hesablanmayan» statusa aid edilən 
kreditlər üzrə balansdan silinmiş faiz borcları 

 
99299 «Faizləri hesablanmayan» statusa aid edilən digər kreditlər üzrə balansdan silinmiş faiz 

borcları 

      
9930 Balansdan silinmiş ümidsiz borclar 

 99300 Balansdan silinmiş ümidsiz borcların əsas məbləği 

 99301 Balansdan silinmiş ümidsiz faiz borcları 

 99309 Balansdan silinmiş digər ümidsiz borclar 

      
9931 Əməliyyat icarəsinə verilmiş aktivlər 

 99310 Əməliyyat icarəsinə verilmiş aktivlər 
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9932 Lizinq müqavilələri üzrə verilmiş aktivlər 

 99320 Lizinq müqavilələri üzrə verilmiş aktivlər 

      
9933 Azqiymətli əşyalar və ədəbiyyat 

 99330 İnventar və ləvazimatlar  

 99331 Materiallar  

 99332 Ehtiyat hissələri 

 99333 Kitablar və sair ədəbiyyat 

 99339 Digər azqiymətli və tezköhnələn əşyalar 

      
9939 Digər memorandum hesabları 

 99390 Digər memorandum hesabları  

     
     BALANSDANKƏNAR KONTR-HESAB 

      
9949 Passivlər üçün balansdankənar kontr-hesab 

 99490 Passivlər üçün balansdankənar kontr-hesab  

     

    
 
 

TƏƏHHÜDLƏR  

      
9951 Kapital investisiyaları üzrə təəhhüdlər 

 99510 Kapital investisiyaları üzrə təəhhüdlər  

      
9952 Kredit təşkilatlarının məcburi ehtiyatların ödənilməmiş hissəsi 
KT 99520 Kredit təşkilatlarının məcburi ehtiyatlarının ödənilməmiş hissəsi   

     9953 Kredit verilməsi haqqında imzalanmış müqavilələr əsasında ayrılmış kredit xətləri və 
kreditlər üzrə təəhhüdlər 

 99530 Kredit verilməsi haqqında imzalanmış müqavilələr əsasında ayrılmış kredit xətləri üzrə 
təəhhüdlər  

 99531 Kredit verilməsi haqqında imzalanmış müqavilələr əsasında ayrılmış kreditlər üzrə 
təəhhüdlər  

      
9954 Akkreditivlər 

 99540 İdxal akkreditivləri   

      
9955 Verilmiş qarantiyalar 

 99550 Verilmiş qarantiyalar  

      
9956 Qiymətli kağızların alınması/satılması üzrə təəhhüdlər 

 99560 Dövlət qiymətli kağızlarının alınması üzrə təəhhüdlər   
 99561 Dövlət qiymətli kağızlarının satılması üzrə təəhhüdlər   
 99562 Maliyyə sektorunun qiymətli kağızlarının alınması üzrə təəhhüdlər   
 99563 Maliyyə sektorunun qiymətli kağızlarının satılması üzrə təəhhüdlər   
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 99568 Digər sektorların qiymətli kağızlarının alınması üzrə təəhhüdlər   
 99569 Digər sektorların qiymətli kağızlarının satılması üzrə təəhhüdlər   

      
9957 Xarici valyutanın alınması/satılması üzrə təəhhüdlər 

 99570 Spot müqavilələri əsasında xarici valyutanın alınması üzrə təəhhüdlər 
 99571 Spot müqavilələri əsasında xarici valyutanın satılması üzrə təəh-hüdlər 

      
9958 Törəmə maliyyə alətləri üzrə təəhhüdlər 

 99580 Forvard müqavilələri əsasında maliyyə alətlərinin alınması üzrə təəhhüdlər 
 99581 Forvard müqavilələri əsasında maliyyə alətlərinin satılması üzrə təəhhüdlər 
 99582 Opsion müqavilələri əsasında maliyyə alətlərinin alınması üzrə təəhhüdlər 
 99583 Opsion müqavilələri əsasında maliyyə alətlərinin satılması üzrə təəhhüdlər 
 99584 SVOP müqavilələri əsasında maliyyə alətlərinin alınması üzrə təəhhüdlər 
 99585 SVOP müqavilələri əsasında maliyyə alətlərinin satılması üzrə təəhhüdlər 
 99586 Fyuçers müqavilələri əsasında maliyyə alətlərinin alınması üzrə təəhhüdlər 
 99587 Fyuçers müqavilələri əsasında maliyyə alətlərinin satılması üzrə təəhhüdlər 
 99588 Digər törəmə maliyyə alətlərinin alınması üzrə təəhhüdlər 
 99589 Digər törəmə maliyyə alətlərinin satılması üzrə təəhhüdlər 

      
9959 Digər maliyyə alətlərinin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər 

 99590 Digər maliyyə alətlərinin alınması üzrə təəhhüdlər 

 99591 Digər maliyyə alətlərinin satılması üzrə təəhhüdlər 

      
9960 Digər təəhhüdlər 

 99600 Digər təəhhüdlər  

     
      
MEMORANDUM  HESABLARI 

      
9973 Digər təşkilatlar tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar 

 99730 Digər təşkilatlar tərəfindən buraxılmış yenidən satılmaq üçün nəzərdə tutulan qiymətli 
kağızlar 

 99731 Digər təşkilatlar tərəfindən buraxılmış saxlanca qoyulmuş qiymətli kağızlar 
 99732 Digər təşkilatlar tərəfindən buraxılmış məhv edilməli qiymətli kağızlar 

      
9974 Verilmiş kreditlər və avanslar üzrə götürülmüş girov 

 99740 Verilmiş kreditlər və avanslar üzrə girov götürülmüş qiymətli metallar 
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 99741 Verilmiş kreditlər və avanslar üzrə girov götürülmüş qiymətli kağızlar 
 99742 Verilmiş kreditlər və avanslar üzrə girov götürülmüş daşınar əmlak 
 99743 Verilmiş kreditlər və avanslar üzrə girov götürülmüş daşınmaz əmlak 
 99749 Verilmiş kreditlər və avanslar üzrə girov götürülmüş digər təminatlar 

      
9975 Saxlanca qoyulmuş qiymətli metallar 

 99750 Saxlanca qoyulmuş qızıl   

 99751 Saxlanca qoyulmuş digər qiymətli metallar  

 99752 Yolda olan saxlanca qoyulmuş qızıl və digər qiymətli metallar  

     9978 Digər sənədlər və qiymətlilər 

 99784 Saxlanca götürülmüş sənədlər və qiymətlilər 

 99789 Digər sənədlər və qiymətlilər 

      
9981 Əməliyyat icarəsinə götürülmüş aktivlər 

 99810 Əməliyyat icarəsinə götürülmüş aktivlər 

      
9982 Lizinq müqavilələri üzrə götürülmüş aktivlər 

 99820 Lizinq müqavilələri üzrə götürülmüş aktivlər 

      
9989 Digər memorandum hesabları 

 99890 Digər memorandum hesabları 

      

     BALANSDANKƏNAR KONTR-HESAB 

      
9999 Aktivlər üçün balansdankənar kontr-hesab 

 99990 Aktivlər üçün balansdankənar kontr-hesab  
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BANK SİSTEMİ ÜÇÜN 
HESABLAR PLANININ TƏTBİQİNƏ DAİR METODİKİ 

GÖSTƏRİŞLƏR 
 
AKTIVLƏR 

 
SİNİF 10 
 

Nağd pul, digər ödəniş vasitələri və affinaj edilmiş qiymətli metallar 

 
Təyinatı: Bu sinifdə əks olunan hesablar nağd pul, digər ödəniş vasitələri və affinaj edilmiş qiymətli 
metalların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
İlkin tanınma: Nağd pul və digər ödəniş vasitələri uçotda nominal dəyərlə, affinaj edilmiş qiymətli 
metallar ədalətli dəyərlə tanınır. 
Qiymətləndirmə: Affinaj edilmiş qiymətli metallar müntəzəm olaraq yenidən qiymətləndirilir və 
qiymətləndirmənin nəticələri mənfəət və ya zərər hesablarında əks olunur. 

Uçotdan çıxarılma: Nağd pul və digər ödəniş vasitələri məxaric olunduqda, affinaj edilmiş qiymətli 
metallar satıldıqda və balansdan silindikdə uçotdan çıxarılır.  

 
Qrup  1001 Kassa - milli valyutada 
Qrup  1002 Kassa - xarici valyutada 
Qrup  1003 Yolda olan nağd pul və digər ödəniş vasitələri - milli valyutada 
Qrup  1004 Yolda olan nağd pul və digər ödəniş vasitələri - xarici valyutada 
Qrup  1005 Valyuta mübadiləsi şöbələrindəki nağd pul - milli valyutada 
Qrup  1006 Valyuta mübadiləsi şöbələrindəki nağd pul - xarici valyutada 
Qrup  1007 Ödəniş terminallarındakı nağd pul - milli valyutada 
Qrup  1008 Ödəniş terminallarındakı nağd pul - xarici valyutada 
Qrup  1009 Yol çekləri - milli valyutada  
Qrup  1010 Yol çekləri - xarici valyutada 
Qrup  1011 Yubiley və xatirə pul nişanları - milli valyutada 
Qrup  1020 Affinaj edilmiş qiymətli metallar - qiymətli metallarla 
Qrup  1021 Yolda olan affinaj edilmiş qiymətli metallar - qiymətli metallarla 
  
10010/10020 (aktiv) - Bu hesablar kassada saxlanılan nağd pulun uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə kassaya mədaxil olunan nağd pulun məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə kassadan məxaric olunan nağd pulun məbləği əks olunur. 
 
10030/10040 (aktiv) - Bu hesablar bank, onun filialları və şöbələri arasında yolda olan nağd pul və digər 
ödəniş vasitələrinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə göndərilən nağd pul və digər ödəniş vasitələrinin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə təyinatı üzrə çatan, müxbir və digər hesablara bərpa olunan nağd pul və digər 
ödəniş vasitələrinin məbləği əks olunur. 
 
10050/10060 (aktiv) - Bu hesablar valyuta mübadiləsi şöbələrindəki nağd pulun uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə valyuta mübadiləsi şöbələrinə göndərilən nağd pulun məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə valyuta mübadiləsi şöbələrindən geri qaytarılan nağd pulun məbləği əks olunur. 
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10070/10079/10080/10089 (aktiv) - Bu hesablar ödəniş terminallarındakı (bankomat və digər ödəniş 
terminalları) nağd pulun uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə ödəniş terminallarına yerləşdirilən və mədaxil olunan nağd pulun məbləği əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə ödəniş terminallarından məxaric olunan nağd pulun məbləği əks olunur. 
 
10090/10100 (aktiv) - Bu hesablar yol çeklərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə mədaxil olunan yol çeklərinin dəyəri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə məxaric olunan yol çeklərinin dəyəri əks olunur. 
 
10110 (aktiv) - Bu hesab Azərbaycan Respublikasının xatirə sikkələrinin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə mədaxil olunan xatirə sikkələrinin dəyəri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə məxaric olunan xatirə sikkələrinin dəyəri əks olunur. 
 
10200/10209 (aktiv) - Bu hesablar affinaj edilmiş qızıl və digər qiymətli metalların uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə mədaxil olunan affinaj edilmiş qızıl və digər qiymətli metalların dəyəri əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə məxaric olunan affinaj edilmiş qızıl və digər qiymətli metalların dəyəri əks 
olunur. 
 
10210/10219 (aktiv) - Bu hesablar yolda olan affinaj edilmiş qızıl və digər qiymətli metalların uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə yolda olan affinaj edilmiş qızıl və digər qiymətli metalların dəyəri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə təyinatı üzrə çatan, müxbir və digər hesablara bərpa olunan affinaj edilmiş qızıl 
və digər qiymətli metalların dəyəri əks olunur. 
 
 
SİNİF 11 
 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (AMB) ilə hesablaşmalar 

 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar AMB ilə hesablaşmaların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
İlkin tanınma: AMB ilə hesablaşmalar ədalətli dəyərlə tanınır. 
Qiymətləndirmə: AMB ilə hesablaşmalar effektiv faiz dərəcəsi metodundan istifadə edilməklə 
amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür. 
Uçotdan çıxarılma: AMB ilə hesablaşmalar üzrə məbləğlər müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq öhdəliklər 
yerinə yetirildikdə və geri qaytarıldıqda uçotdan çıxarılır. 
 
Qrup   1101 AMB-dəki  «nostro» müxbir hesablar - milli valyutada 
Qrup   1102 AMB-dəki  «nostro» müxbir hesablar - xarici valyutada 
Qrup   1103 AMB-dəki  «nostro» müxbir  hesablar - qiymətli metallarla 

 

 

110X0 (aktiv) - Bu hesablar AMB-dəki «nostro» müxbir hesablarda olan vəsaitlərin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB-dəki «nostro» müxbir hesablara mədaxil olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB-dəki «nostro» müxbir hesablardan məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 
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110X1 (aktiv) - Bu hesablar AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar üzrə bloklaşdırılmış vəsaitlərin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB-dəki bloklaşdırılmış «nostro» müxbir hesablara mədaxil olunan məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB-dəki bloklaşdırılmış «nostro» müxbir hesablardan məxaric olunan 
məbləğlər əks olunur. 
 
110X2 (aktiv) - Bu hesablar AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar üzrə hesablanmış alınacaq faizlərin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar üzrə gəlir hesablarında tanınan alınacaq faiz 
məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar üzrə alınan faiz məbləğləri əks olunur. 
 
Qrup   1111 AMB-də yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - milli valyutada 
Qrup   1112 AMB-də yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - xarici valyutada 
Qrup   1113 AMB-də yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 
Qrup   1121 AMB-də yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - milli valyutada 

 
Qrup   1122 AMB-də yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - xarici valyutada 
Qrup   1123 AMB-də yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 

 

 
111X0/112X0 (aktiv) - Bu hesablar AMB-də yerləşdirilmiş qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlərin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB-də yerləşdirilmiş depozitlərin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB-də yerləşdirilmiş depozitlər üzrə geri qaytarılan məbləğlər əks olunur. 
 
111X2/112X2 (aktiv) - Bu hesablar AMB-də yerləşdirilmiş qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlər üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə AMB-də yerləşdirilmiş depozitlər üzrə gəlir hesablarında tanınan alınacaq faiz 
məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB-də yerləşdirilmiş depozitlər üzrə alınan faiz məbləğləri əks olunur. 
 
Qrup   1171       AMB ilə əks-REPO əməliyyatları - milli valyutada 
Qrup   1172       AMB ilə əks-REPO əməliyyatları - xarici valyutada 
 
117X0 (aktiv) - Bu hesablar AMB ilə əks-REPO əməliyyatlarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə əməliyyatların açılma tarixinə tələblərin 
məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB ilə  əks-REPO əməliyyatlarının bağlanması və ləğv olunması ilə bağlı 
silinən məbləğlər əks olunur. 
 
117X2 (aktiv) - Bu hesablar AMB ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə hesablanmış alınacaq faizlərin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə gəlir hesablarında tanınan alınacaq faiz 
məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə alınan faiz məbləğləri əks olunur. 
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Qrup   1196 AMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə tənzimləmələr - milli valyutada 
Qrup   1197 AMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə tənzimləmələr - xarici valyutada 
Qrup   1198 AMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə tənzimləmələr - qiymətli metallarla 

 

 
11960/11970/11980 (aktiv) - Bu hesablar AMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlərin amortizasiya olunmuş 
dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə müsbət tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə 
alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan müsbət tənzimləmələrin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə müsbət tənzimləmələrin məbləği əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə müsbət tənzimləmələrin amortizasiyası 
məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı müsbət tənzimləmələr üzrə silinən qalıq məbləği əks 
olunur. 
 
11961/11971/11981 (kontr-aktiv) - Bu hesablar AMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlərin amortizasiya olunmuş 
dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə mənfi tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə alətləri 
üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan mənfi tənzimləmələrin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə mənfi tənzimləmələrin amortizasiyası 
məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı mənfi tənzimləmələr üzrə silinən qalıq məbləği əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə mənfi tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 
 
 
 
 
SİNİF 12 
 

Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızlar  

 
Təyinatı: Bu sinifdə əks olunan hesablar ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan 
qiymətli kağızların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
İlkin tanınma: Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızlar ədalətli 
dəyərlə tanınır. Əməliyyatlarla bağlı birbaşa məsrəflər xərclərə aid edilir. 
Qiymətləndirmə: Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızlar 
müntəzəm olaraq yenidən qiymətləndirilir və qiymətləndirmənin nəticələri mənfəət və ya zərər 
hesablarında əks olunur. 
Uçotdan çıxarılma: Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızlar 
satıldıqda, MHBS-də nəzərdə tutulan hallarda qiymətli kağızlar üzrə digər kateqoriyalara keçirildikdə və 
balansdan silindikdə uçotdan çıxarılır. 
 
Qrup   1201 
 

Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət qiymətli kağızları - 
milli valyutada 

Qrup   1202 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət qiymətli kağızları - 
xarici valyutada 

Qrup   1203 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident maliyyə 
sektorunun qiymətli kağızları - milli valyutada 

Qrup   1204 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident maliyyə 
sektorunun qiymətli kağızları - xarici valyutada 
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Qrup   1205 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident maliyyə 
sektorunun qiymətli kağızları - milli valyutada 

Qrup   1206 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident maliyyə 
sektorunun qiymətli kağızları - xarici valyutada 

Qrup   1207 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident digər sektorların 
qiymətli kağızları - milli valyutada 

Qrup   1208 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan rezident digər sektorların 
qiymətli kağızları - xarici valyutada 

Qrup   1209 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident digər 
sektorların qiymətli kağızları - milli valyutada 

Qrup   1210 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qeyri-rezident digər 
sektorların qiymətli kağızları - xarici valyutada 

  
120X0/12100 (aktiv) - Bu hesablar ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət, 
rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızlarının uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızların 
dəyəri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə satılan, girov qoyulan, vaxtı keçmiş borc hesablarına aid edilən, MHBS-də 
nəzərdə tutulan hallarda qiymətli kağızlar üzrə digər kate-qoriyalara keçirilən və balansdan silinən ədalətli 
dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızların dəyəri əks olunur. 
 
120X1/12101(aktiv) - Bu hesablar ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan girov 
qoyulmuş dövlət, rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızlarının 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan girov qoyulmuş 
qiymətli kağızların dəyəri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan girovdan 
qaytarılan və balansdan silinən qiymətli kağızların dəyəri əks olunur. 
 
120X2/12102 (aktiv) - Bu hesablar ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət, 
rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızları üzrə hesablanmış alınacaq 
faiz/kuponun uçotunu apar-maq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızlar 
üzrə gəlir hesablarında tanınan alınacaq faiz/kupon məb-ləğləri  əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızlar 
üzrə alınan, vaxtı keçmiş borc hesablarına aid edilən, MHBS-də nəzərdə tutulan hallarda qiymətli kağızlar 
üzrə digər kateqoriyalara keçirilən və balansdan silinən faiz/kupon məbləğləri əks olunur. 
 
120X3/12103 (aktiv/kontr-aktiv) - Bu hesablar ədalətli dəyərinin dəyişməsimənfəət və ya zərərdə əks 
olunan dövlət, rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızları üzrə 
yenidənqiymətləndirmənin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 

Hesabların debeti üzrə ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızların 
dəyərinin artması məbləğləri, MHBS-də nəzərdə tutulan hallarda qiymətli kağızlar üzrə digər 
kateqoriyalara keçirilən və uçotdan çıxarılması zamanı yenidənqiymətləndirmə üzrə silinən mənfi qalıq 
məbləğləri əks olunur. 
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Hesabların krediti üzrə ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli 
kağızların dəyərinin azalması məbləğləri, MHBS-də nəzərdə tutulan hallarda qiymətli kağızlar üzrə digər 
kateqoriyalara keçirilən və uçotdan çıxarılması zamanı yenidənqiymətləndirmə üzrə silinən müsbət qalıq 
məbləğləri əks olunur. 
 
120X8/12108 (aktiv) - Bu hesablar ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət, 
rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızları üzrə vaxtı keçmiş borcların 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızlar 
üzrə vaxtı keçmiş borcların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızlar 
üzrə alınan və balansdan silinən vaxtı keçmiş borcların məbləği əks olunur.  
 
Qrup   1251 Sövdələşmələr üzrə alınacaq ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks 

olunan qiymətli kağızlar - milli valyutada 
Qrup   1252 Sövdələşmələr üzrə alınacaq ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks 

olunan qiymətli kağızlar - xarici valyutada 
Qrup   1253 
 

Sövdələşmələr üzrə satılmış ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks 
olunan qiymətli kağızlar - milli valyutada 

Qrup   1254 Sövdələşmələr üzrə satılmış ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks 
olunan qiymətli kağızlar - xarici valyutada 

 

 
Bu qruplara daxil olan hesablar qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatların əqdin bağlanma günü tanınması 
metodunu (uçot siyasətini) qəbul etmiş banklar tərəfindən əqdin bağlanma tarixindən hesablaşma 
tarixinədək qiymətli kağızların uçotunun aparılması üçün istifadə olunur.  
 
12510/12520 (aktiv) - Bu hesablar sövdələşmələr üzrə alınmış, dəyəri ödənilməmiş ədalətli dəyərinin 
dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət, rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və digər 
sektorların qiymətli kağızlarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 

Hesabların debeti üzrə sövdələşmələr üzrə alınmış, dəyəri ödənilməmiş ədalətli dəyərinin dəyişməsi 
mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızların dəyəri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə hesablaşma tarixində 120X0/12100 saylı hesablara aid edilən ədalətli dəyərinin 
dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızların dəyəri əks olunur. 

 
12513/12523 (aktiv/kontr-aktiv) - Bu hesablar sövdələşmələr üzrə alınmış, dəyəri ödənilməmiş ədalətli 
dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət, rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və 
digər sektorların qiymətli kağızları üzrə yenidənqiymətləndirmənin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə sövdələşmələr üzrə alınmış, dəyəri ödənilməmiş ədalətli dəyərinin dəyişməsi 
mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızların dəyərinin artması məbləğləri və hesablaşma tarixində 
yenidənqiymətləndirmə üzrə 120X3/12103 saylı hesablara aid edilən mənfi qalıq məbləğləri əks olunur. 

Hesabların krediti üzrə sövdələşmələr üzrə alınmış, dəyəri ödənilməmiş ədalətli dəyərinin dəyişməsi 
mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızların dəyərinin azalması məbləğləri və hesablaşma 
tarixində yenidənqiymətləndirmə üzrə 120X3/12103 saylı hesablara aid edilən müsbət qalıq məbləğləri 
əks olunur. 
 
12530/12540 (aktiv) - Bu hesablar sövdələşmələr üzrə satılmış, dəyəri əldə olunmamış ədalətli dəyərinin 
dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət, rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və digər 
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sektorların qiymətli kağızlarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə sövdələşmələr üzrə satılmış, dəyəri əldə olunmamış qiymətli kağızların 
yenidənqiymətləndirilməsi üzrə qalıq məbləğləri, alınacaq faiz/ kupon məbləğləri, satış üzrə gəlir və zərər 
məbləğləri nəzərə alınmaqla, ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli 
kağızların dəyəri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 12532/12542 saylı hesablarda tanınmış məbləğlər çıxılmaqla ədalətli dəyərinin 
dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızların satışından əldə olunan məbləğlər əks 
olunur. 
 
12532/12542 (aktiv) - Bu hesablar sövdələşmələr üzrə satılmış, dəyəri əldə olunmamış ədalətli dəyərinin 
dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət, rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və digər 
sektorların qiymətli kağızları üzrə hesablanmış, alınacaq faiz/kuponun uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə sövdələşmələr üzrə satılmış, dəyəri əldə olunmamış ədalətli dəyərinin dəyişməsi 
mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızlar üzrə gəlir hesablarında tanınan alınacaq faiz/kupon 
məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə sövdələşmələr üzrə satılmış, dəyəri əldə olunmamış ədalətli dəyərinin dəyişməsi 
mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızlar üzrə alınan faiz/kupon məbləğləri əks olunur. 
 
 
 
 
SİNİF  13 Satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar  
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların  uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
İlkin tanınma: Satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar əməliyyatlarla birbaşa əlaqəsi olan məsrəflər 
(broker haqqı, birja komissiyası və s.) əlavə edilməklə ədalətli dəyərlə tanınır.  
Qiymətləndirmə: Satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar müntəzəm olaraq yenidən qiymətləndirilir və 
qiymətləndirmənin nəticələri kapital hesablarında əks olunur. Satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların 
ədalətli dəyərində baş verən dəyişikliklərlə bağlı dəyərdən düşməyə dair obyektiv sübutlar mövcud 
olduqda, bu qiymətli kağızlar üzrə mənfi yenidənqiymətləndirmənin nəticələri dəyərdən düşmə zərərinə 
aid edilir. 
Uçotdan çıxarılma: Satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar satıldıqda, MHBS-də nəzərdə tutulan 
hallarda qiymətli kağızlar üzrə digər kateqoriyalara keçirildikdə və balansdan silindikdə uçotdan çıxarılır. 
 
Qrup   1301 Satış üçün mövcud olan dövlət qiymətli kağızları - milli valyutada 
Qrup   1302 Satış üçün mövcud olan dövlət qiymətli kağızları - xarici valyutada 

Qrup   1303 Satış üçün mövcud olan rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları - milli valyutada 

Qrup   1304 Satış üçün mövcud olan rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları - xarici valyutada 

Qrup   1305 
 
Qrup   1306 

Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları - milli 
valyutada 
Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident maliyyə sektorunun qiymətli kağızları - xarici 
valyutada 

Qrup   1307 Satış üçün mövcud olan rezident digər sektorların qiymətli kağızları - milli valyutada 

Qrup   1308 Satış üçün mövcud olan rezident digər sektorların qiymətli kağızları - xarici valyutada 
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Qrup   1309 Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli kağızları - milli 
valyutada 

Qrup   1310 Satış üçün mövcud olan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli kağızları - xarici 
valyutada 

 
130X0/13100 (aktiv) - Bu hesablar satış üçün mövcud olan dövlət, rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru 
və digər sektorların qiymətli kağızlarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların dəyəri əks olunur.  
Hesabların krediti üzrə satılan, girov qoyulan, vaxtı keçmiş borc hesablarına aid edilən, MHBS-də 
nəzərdə tutulan hallarda qiymətli kağızlar üzrə digər kateqoriyalara keçirilən və balansdan silinən satış 
üçün mövcud olan qiymətli kağızların dəyəri əks olunur. 
 
130X1/13101 (aktiv) - Bu hesablar satış üçün mövcud olan girov qoyulmuş dövlət, rezident/qeyri-rezident 
maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızlarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə satış üçün mövcud olan girov qoyulmuş qiymətli kağızların dəyəri əks olunur. 

Hesabların krediti üzrə satış üçün mövcud olan girovdan qaytarılan və balansdan silinən qiymətli 
kağızların dəyəri əks olunur. 
 
130X2/13102 (aktiv) - Bu hesablar satış üçün mövcud olan dövlət, rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru 
və digər sektorların qiymətli kağızları üzrə hesablanmış alınacaq faiz/kuponun uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar üzrə gəlir hesablarında tanınan alınacaq 
faiz/kupon məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar üzrə alınan, vaxtı keçmiş borc 
hesablarına aid edilən, MHBS-də nəzərdə tutulan hallarda qiymətli kağızlar üzrə digər kateqoriyalara 
keçirilən və balansdan silinən faiz/ kupon məbləğləri əks olunur. 

 
130X3/13103 (aktiv/kontr-aktiv) - Bu hesablar satış üçün mövcud olan dövlət, rezident/qeyri-rezident 
maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızları üzrə yenidənqiymətləndirmənin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların dəyərinin artması məbləğləri, 
130X6/13106 saylı hesablara aid edilən, MHBS-də nəzərdə tutulan hallarda qiymətli kağızlar üzrə digər 
kateqoriyalara keçirilən və uçotdan çıxarılması zamanı yenidənqiymətləndirmə üzrə silinən mənfi qalıq 
məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların dəyərinin azalması məbləğləri, 
MHBS-də nəzərdə tutulan hallarda qiymətli kağızlar üzrə digər kateqoriyalara keçirilən və uçotdan 
çıxarılması zamanı yenidənqiymətləndirmə üzrə silinən müsbət qalıq məbləğləri əks olunur.  
 
130X6/13106 (kontr-aktiv) - Bu hesablar satış üçün mövcud olan dövlət, rezi-dent/qeyri-rezident maliyyə 
sektoru və digər sektorların qiymətli kağızları üzrə dəyərdən düşmənin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların dəyərinin artması ilə ələqədar əvvəlki 
dövrlərdə tanınmış dəyərdən düşmə məbləğinin bərpası və uçotdan çıxarılması zamanı dəyərdən düşmə 
üzrə silinən qalıq məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar üzrə zərər hesablarında tanınan 
dəyərdən düşmə məbləğləri əks olunur. 
 
130X8/13108 (aktiv) - Bu hesablar satış üçün mövcud olan dövlət, rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru 



~ 337 ~ 
 

və digər sektorların qiymətli kağızları üzrə vaxtı keçmiş borcların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar üzrə vaxtı keçmiş borcların məbləği əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar üzrə alınan və balansdan silinən vaxtı 
keçmiş borcların məbləği əks olunur.  
 
Qrup   1351 Sövdələşmələr üzrə alınacaq satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar - milli valyutada 

Qrup   1352 Sövdələşmələr üzrə alınacaq satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar - xarici valyutada 

Qrup   1353 Sövdələşmələr üzrə satılmış satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar - milli valyutada 

Qrup   1354 Sövdələşmələr üzrə satılmış satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar - xarici valyutada 
 

 
Bu qruplara daxil olan hesablar qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatların əqdin bağlanma günü tanınması 
metodunu (uçot siyasətini) qəbul etmiş banklar tərəfindən əqdin bağlanma tarixindən hesablaşma 
tarixinədək qiymətli kağızların uçotunun aparılması üçün istifadə olunur.  
13510/13520 (aktiv) - Bu hesablar sövdələşmələr üzrə alınmış, dəyəri ödənilməmiş satış üçün mövcud 
olan dövlət, rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızlarının uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə sövdələşmələr üzrə alınmış, dəyəri ödənilməmiş satış üçün mövcud olan qiymətli 
kağızların dəyəri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə hesablaşma tarixində 130X0/13100 saylı hesablara aid edilən satış üçün mövcud 
olan qiymətli kağızların dəyəri əks olunur.  
 
13513/13523 (aktiv/kontr-aktiv) - Bu hesablar sövdələşmələr üzrə alınmış, dəyəri ödənilməmiş satış üçün 
mövcud olan dövlət, rezident/qeyri-rezident maliyyə sek-toru və digər sektorların qiymətli kağızları üzrə 
yenidənqiymətləndirmənin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə sövdələşmələr üzrə alınmış, dəyəri ödənilməmiş satış üçün mövcud olan qiymətli 
kağızların dəyərinin artması məbləğləri, dəyərdən düşmə üzrə 13516/13526 saylı və hesablaşma tarixində 
yenidənqiymətləndirmə üzrə 130X3/13103 saylı hesablara aid edilən mənfi qalıq məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə sövdələşmələr üzrə alınmış, dəyəri ödənilməmiş satış üçün mövcud olan qiymətli 
kağızların dəyərinin azalması məbləğləri və hesablaşma tarixində yenidənqiymətləndirmə üzrə 
130X3/13103 saylı hesablara aid edilən müsbət qalıq məbləğləri əks olunur. 
 
13516/13526 (aktiv) - Bu hesablar sövdələşmələr üzrə alınmış, dəyəri ödənilməmiş satış üçün mövcud 
olan dövlət, rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızları üzrə dəyərdən 
düşmənin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə sövdələşmələr üzrə alınmış, dəyəri ödənilməmiş satış üçün mövcud olan qiymətli 
kağızların dəyərinin artması ilə ələqədar əvvəlki dövrlərdə tanınmış dəyərdən düşmə məbləğinin bərpası 
və hesablaşma tarixində 130X6/13106 saylı hesablara aid edilən qalıq məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə sövdələşmələr üzrə alınmış, dəyəri ödənilməmiş satış üçün mövcud olan qiymətli 
kağızlar üzrə zərər hesablarında tanınan dəyərdən düşmə məbləğləri əks olunur. 
 
13530/13540 (aktiv) - Bu hesablar sövdələşmələr üzrə satılmış, dəyəri əldə olunmamış satış üçün mövcud 
olan dövlət, rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızlarının uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
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Hesabların debeti üzrə sövdələşmələr üzrə satılmış, dəyəri əldə olunmamış qiymətli kağızların yenidən 
qiymətləndirilməsi və dəyərdən düşməsi üzrə qalıq məbləğləri, alınacaq faiz/kupon məbləğləri, satış üzrə 
gəlir və zərər məbləğləri nəzərə alınmaqla satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların dəyəri əks olunur. 

Hesabların krediti üzrə 13532/13542 saylı hesablarda tanınmış məbləğlər çıxılmaqla satış üçün mövcud 
olan qiymətli kağızların satışından əldə olunan məbləğlər əks olunur.  
13532/13542 (aktiv) - Bu hesablar sövdələşmələr üzrə satılmış, dəyəri əldə olunmamış satış üçün mövcud 
olan dövlət, rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızları üzrə 
hesablanmış faiz/kuponun uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə sövdələşmələr üzrə satılmış, dəyəri əldə olunmamış satış üçün mövcud olan 
qiymətli kağızlar üzrə gəlir hesablarında tanınan alınacaq faiz/kupon məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə sövdələşmələr üzrə satılmış, dəyəri əldə olunmamış satış üçün mövcud olan 
qiymətli kağızlar üzrə alınan faiz/kupon məbləğləri əks olunur. 
 
 
 
 
SİNİF   14 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızların 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
İlkin tanınma: Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar əməliyyatlarla birbaşa 
əlaqəsi olan məsrəflər (broker haqqı, birja komissiyası və s.) əlavə edilməklə ədalətli dəyərlə tanınır. 
Qiymətləndirmə: Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar amortizasiya olunmuş 
dəyərlə ölçülür. Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızların amortizasiyası üzrə 
məbləğlər mənfəət və ya zərər hesablarında əks olunur.  
Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar müntəzəm olaraq dəyərdən düşmə 
predmetinə dair qiymətləndirilir və müvafiq ehtiyatlar yaradılır. 
Uçotdan çıxarılma: Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızların dəyəri tam 
ödənildikdə, geri qaytarıldıqda, MHBS-də nəzərdə tutulan hallarda qiymətli kağızlar üzrə digər 
kateqoriyalara keçirildikdə və balansdan silindikdə uçotdan çıxarılır. 
 
Qrup   1401 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları - milli valyutada 

Qrup   1402 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət qiymətli kağızları - xarici 
valyutada  

Qrup   1403 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun qiymətli 
kağızları - milli valyutada 

Qrup   1404 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident maliyyə sektorunun qiymətli 
kağızları - xarici valyutada 

Qrup   1405 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə sektorunun 
qiymətli kağızları - milli valyutada 

Qrup   1406 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident maliyyə sektorunun 
qiymətli kağızları - xarici valyutada 

Qrup   1407 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların qiymətli 
kağızları - milli valyutada 

Qrup   1408 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan rezident digər sektorların qiymətli 
kağızları - xarici valyutada 
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Qrup   1409 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli 
kağızları - milli valyutada 

Qrup   1410 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qeyri-rezident digər sektorların qiymətli 
kağızları - xarici valyutada 

 

 
140X0/14100 (aktiv) - Bu hesablar ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan, dövlət, rezident/qeyri-
rezident maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızlarının uçotunu aparmaq üçün  istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızların dəyəri əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə dəyəri tam ödənilən, geri qaytarılan, girov qoyulan, vaxtı keçmiş borc 
hesablarına aid edilən, MHBS-də nəzərdə tutulan hallarda qiymətli  kağızlar üzrə digər kateqoriyalara 
keçirilən və balansdan silinən ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızların dəyəri 
əks olunur. 
 
140X1/14101 (aktiv) - Bu hesablar ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan girov qoyulmuş dövlət, 
rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızlarının uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan girov qoyulmuş qiymətli 
kağızların dəyəri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan girovdan qaytarılan və balansdan 
silinən qiymətli kağızların dəyəri əks olunur. 
 
140X2/14102 (aktiv) - Bu hesablar ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət, rezident/qeyri-
rezident maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızları üzrə hesablanmış alınacaq faiz/kuponun 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə gəlir 
hesablarında tanınan alınacaq faiz/kupon məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə alınan, 
vaxtı keçmiş borc hesablarına aid edilən, MHBS-də nəzərdə tutulan hallarda qiymətli kağızlar üzrə digər 
kateqoriyalara keçirilən və balansdan silinən faiz/kupon məbləğləri əks olunur. 
 
140X4/14104 (kontr-aktiv) - Bu hesablar ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan, dövlət, 
rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və digər sektorların  qiymətli kağızlarının nominal dəyərinin 
ədalətli dəyərindən artıq olan məbləğinin (diskontun) uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızların nominal dəyəri 
ilə ədalətli dəyəri arasında yaranan diskontun amortizasiyası məbləği əks olunur.  
Hesabların krediti üzrə ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızların nominal 
dəyəri ilə ədalətli dəyəri arasında yaranan diskont məbləği əks olunur. 
 
140X5/14105 (aktiv) - Bu hesablar ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan, dövlət, rezident/qeyri-
rezident maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızlarının ədalətli dəyərinin nominal dəyərindən 
artıq olan məbləğinin (mükafatın) uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızların ədalətli dəyəri 
ilə nominal dəyəri arasında yaranan mükafat məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızların ədalətli dəyəri 
ilə nominal dəyəri arasında yaranan mükafatın amortizasiyası məbləği əks olunur.  
 
140X8/14108 (aktiv) - Bu hesablar ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət, rezident/qeyri-
rezident maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızları üzrə vaxtı keçmiş borcların uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
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Hesabların debeti üzrə ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə vaxtı 
keçmiş borcların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə alınan və 
balansdan silinən vaxtı keçmiş borcların məbləği əks olunur. 
 
Qrup   1451 Sövdələşmələr üzrə alınacaq ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli 

kağızlar - milli valyutada 
Qrup   1452 Sövdələşmələr üzrə alınacaq ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli 

kağızlar - xarici valyutada 
  
Bu qruplara daxil olan hesablar qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatların əqdin bağlanma günü tanınması 
metodunu (uçot siyasətini) qəbul etmiş banklar tərə-findən əqdin bağlanma tarixindən hesablaşma 
tarixinədək qiymətli kağızların uçotunun aparılması üçün istifadə olunur.  

 
14510/14520 (aktiv) - Bu hesablar sövdələşmələr üzrə alınmış, dəyəri ödənilməmiş ödəmə müddəti 
tamamlanana qədər saxlanılan dövlət, rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və digər sektorların 
qiymətli kağızlarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə sövdələşmələr üzrə alınmış, dəyəri ödənilməmiş ödəmə müddəti tamamlanana 
qədər saxlanılan qiymətli kağızların dəyəri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə hesablaşma tarixində 140X0/14100 saylı hesablara aid edilən ödəmə müddəti 
tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızların dəyəri əks olunur.  
 
14514/14524 (kontr-aktiv) - Bu hesablar sövdələşmələr üzrə alınmış, dəyəri ödənilməmiş ödəmə müddəti 
tamamlanana qədər saxlanılan, dövlət, rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və digər sektorların 
qiymətli kağızlarının nominal dəyərinin ədalətli dəyərindən artıq olan məbləğinin (diskontun) uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə hesablaşma tarixində 140X4/14104 saylı hesablara aid edilən ödəmə müddəti 
tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə diskont məbləği əks olunur.  
Hesabların krediti üzrə sövdələşmələr üzrə alınmış, dəyəri ödənilməmiş ödəmə müddəti tamamlanana 
qədər saxlanılan qiymətli kağızların nominal dəyəri ilə ədalətli dəyəri arasında yaranan diskont məbləği 
əks olunur. 
 
14515/14525 (aktiv) - Bu hesablar sövdələşmələr üzrə alınmış, dəyəri ödənilməmiş ödəmə müddəti 
tamamlanana qədər saxlanılan, dövlət, rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və digər sektorların 
qiymətli kağızlarının ədalətli dəyərinin nominal dəyərindən artıq olan məbləğinin (mükafatın) uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə sövdələşmələr üzrə alınmış, dəyəri ödənilməmiş ödəmə müddəti tamamlanana 
qədər saxlanılan qiymətli kağızların ədalətli dəyəri ilə nominal dəyəri arasında yaranan mükafat məbləği 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə hesablaşma tarixində 140X5/14105 saylı hesablara aid edilən ödəmə müddəti 
tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə mükafat məbləği əks olunur. 
 
Qrup  1491  Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə ehtiyatlar - milli 

valyutada 
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1491X (kontr-aktiv) - Bu qrupa daxil olan hesablar ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət, 
rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızları üzrə ehtiyatların uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 

Hesabların debeti üzrə ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə bərpa 
olunan və balansdan silinən ehtiyatların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə yaradılmış 
ehtiyatların məbləği əks olunur. 
 
 
 
 
 SİNİF   15      Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlərin və verilmiş 
kreditlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
İlkin tanınma: Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər ədalətli dəyərlə tanınır. 

Qiymətləndirmə: Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər effektiv faiz dərəcəsi 
metodundan istifadə edilməklə amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür.  
Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər müntəzəm olaraq dəyərdən düşmə 
predmetinə dair qiymətləndirilir və müvafiq ehtiyatlar yaradılır. 
Uçotdan çıxarılma: Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər geri qaytarıldıqda, 
müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq öhdəliklər yerinə yetirildikdə, MHBS-də nəzərdə tutulan hallarda digər 
borc alətləri kimi rəsmiləşdiril-dikdə və balansdan silindikdə uçotdan çıxarılır. 
 

Qrup 1501 Banklardakı «nostro» müxbir hesablar - milli valyutada 
Qrup 1502 Banklardakı «nostro» müxbir hesablar - xarici valyutada 
Qrup 1503 Banklardakı «nostro» müxbir hesablar - qiymətli metallarla 
Qrup 1504 Xarici mərkəzi/milli banklardakı «nostro» müxbir hesablar - xarici valyutada 
Qrup 1505 Xarici mərkəzi/milli banklardakı «nostro» müxbir hesablar - qiymətli metallarla 

 

 
150X0/150X5 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar və xarici mərkəzi/milli banklardakı 
«nostro» müxbir hesablarda olan vəsaitlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 

Hesabların debeti üzrə «nostro» müxbir hesablara mədaxil olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə «nostro» müxbir hesablardan məxaric olunan və balansdan silinən məbləğlər əks 
olunur. 
 
150X1/150X6 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar və xarici mərkəzi/milli banklardakı 
«nostro» müxbir hesablar üzrə bloklaşdırılmış vəsaitlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə bloklaşdırılmış «nostro» müxbir hesablara mədaxil olunan məbləğlər əks olunur.  
Hesabların krediti üzrə bloklaşdırılmış «nostro» müxbir hesablardan məxaric olunan və balansdan 
silinən məbləğlər əks olunur. 
 
150X2/150X7 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar və xarici mərkəzi/milli banklardakı 
«nostro» müxbir hesablar üzrə hesablanmış alınacaq faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə «nostro» müxbir hesablar üzrə gəlir hesablarında tanınan alınacaq faiz məbləğləri 
əks olunur. 
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Hesabların krediti üzrə «nostro» müxbir hesablar üzrə alınan və balansdan silinən faiz məbləğləri əks 
olunur. 
 
Qrup   1506 Bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

Qrup   1507 Bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları üzrə overdraft- xarici valyutada 

Qrup   1508 Bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları üzrə overdraft- qiymətli metallarla 

Qrup   1509 Digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

Qrup   1510 Digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

Qrup   1511 Digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

Qrup   1512 Bankların «loro» müxbir hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
Qrup   1513 Bankların «loro» müxbir hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
Qrup   1514 Bankların «loro» müxbir hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 
Qrup   1515 Xarici mərkəzi/milli bankların «loro» müxbir hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada  

Qrup   1516 Xarici mərkəzi/milli bankların «loro» müxbir hesabları üzrə overdraft - qiymətli 
metallarla  

 

150X0/150X5/151X0/151X5 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar və xarici mərkəzi/milli 
bankların müxbir hesabları, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər maliyyə 
institutlarının cari hesabları üzrə overdraftların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektorunun hesabları üzrə overdraftların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektorunun hesabları üzrə overdraftların ödənilməsi üçün alınan, vaxtı 
keçmiş əsas borc hesablarına aid edilən, digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən 
məbləğlər əks olunur. 
 
150X2/150X7/151X2/151X7 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar və xarici mərkəzi/milli 
bankların müxbir hesabları, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər maliyyə 
institutlarının cari hesablarının overdraftları üzrə hesablanmış alınacaq faizlərin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektorunun overdraftları üzrə gəlir hesablarında tanınan alınacaq faiz 
məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektorunun overdraftları üzrə alınan, vaxtı keçmiş faiz borcu hesablarına 
aid edilən, digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən faiz məbləğləri əks olunur. 
 
150X3/150X8/151X3/151X8 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar və xarici mərkəzi/milli 
bankların müxbir hesablarının, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər maliyyə 
institutlarının cari hesablarının overdraftları üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektorunun overdraftları üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks 
olunur. 
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Hesabların krediti üzrə maliyyə sektorunun overdraftları üzrə alınan, digər borc alətləri kimi 
rəsmiləşdirilən və balansdan silinən vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur. 
 
150X4/150X9/151X4/151X9 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar və xarici mərkəzi/milli 
bankların müxbir hesablarının, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər maliyyə 
institutlarının cari hesablarının overdraftları üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektorunun overdraftları üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektorunun overdraftları üzrə alınan, digər borc alətləri kimi 
rəsmiləşdirilən və balansdan silinən vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği əks olunur. 
 
Qrup  1521 Banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - milli valyutada 
Qrup  1522 Banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - xarici valyutada 
Qrup  1523 Banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 
Qrup  1524 Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - xarici valyutada 

Qrup  1525 Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 
Qrup  1529 Digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - milli valyutada 
Qrup  1530 Digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş qısamüddətli depozitlər - xarici valyutada 
Qrup  1543 Banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - milli valyutada 
Qrup  1544 Banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - xarici valyutada 
Qrup  1545 Banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 
Qrup  1546 Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - xarici valyutada 

Qrup  1547 Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 
Qrup  1551 Digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - milli valyutada 
Qrup  1552 Digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş uzunmüddətli depozitlər - xarici valyutada 

 

 
152X0/152X5/153X0/153X5/154X0/154X5/155X0/155X5 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident 
banklar, xarici mərkəzi/milli banklar və qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş 
qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş depozitlərin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektorunda yerləşdirilmış depozitlər üzrə geri qaytarılan, vaxtı keçmiş 
əsas borc hesablarına aid edilən və balansdan silinən  məbləğlər əks olunur. 
 
152X2/152X7/153X2/153X7/154X2/154X7/155X2/155X7 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident 
banklar, xarici mərkəzi/milli banklar və qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş 
qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlər üzrə hesablanmış  alınacaq faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş depozitlər üzrə gəlir hesablarında tanınan 
alınacaq faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş depozitlər üzrə alınan, vaxtı keçmiş faiz borcu 
hesablarına aid edilən və balansdan silinən faiz məbləğləri əks olunur. 
 
152X3/152X8/153X3/153X8/154X3/154X8/155X3/155X8 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident 
banklar, xarici mərkəzi/milli banklar və qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş 
qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların 
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məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş depozitlər üzrə alınan və balansdan silinən 
vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur. 
 
152X4/152X9/153X4/153X9/154X4/154X9/155X4/155X9 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident 
banklar, xarici mərkəzi/milli banklar və qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş 
qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektorunda yerləşdirilmış depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının 
məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş depozitlər üzrə alınan və balansdan silinən 
vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği əks olunur. 
 
Qrup  1532 Banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
Qrup  1533 Banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
Qrup 1534 Banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
Qrup 1535 Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup 1536 Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup 1537 Bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup 1538 Bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup 1539 Bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup 1540 Digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup 1541 Digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup 1542 Digər maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup 1554 Banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
Qrup 1555 Banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
Qrup 1556 Banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
Qrup 1557 Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup 1558 Xarici mərkəzi/milli banklara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup 1559 Bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup 1560 Bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup 1561 Bank olmayan kredit təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup 1562 Digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup 1563 Digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup 1564 Digər maliyyə institutlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
 

153X0/153X5/154X0/154X5/155X0/155X5/156X0/156X5 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident 
banklar, xarici mərkəzi/milli banklar, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər 
maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
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olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektoruna verilmiş kreditlərin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər üzrə geri qaytarılan, vaxtı keçmiş əsas borc 
hesablarına aid edilən, digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən məbləğlər əks olunur. 
 
153X2/153X7/154X2/154X7/155X2/155X7/156X2/156X7 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident 
banklar, xarici mərkəzi/milli banklar, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər 
maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış  alınacaq faizlərin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər üzrə gəlir hesablarında tanınan alınacaq faiz 
məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər üzrə alınan, vaxtı keçmiş faiz borcu 
hesablarına aid edilən, digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən faiz məbləğləri əks 
olunur. 
 
153X3/153X8/154X3/154X8/155X3/155X8/156X3/156X8 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident 
banklar, xarici mərkəzi/milli banklar, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər 
maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər üzrə alınan, digər borc alətləri kimi 
rəsmiləşdirilən və balansdan silinən vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur. 
 
153X4/153X9/154X4/154X9/155X4/155X9/156X4/156X9 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident 
banklar, xarici mərkəzi/milli banklar, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər 
maliyyə institutlarına verilmiş qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər üzrə alınan, digər borc alətləri kimi 
rəsmiləşdirilən və balansdan silinən vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği əks olunur. 
 
Qrup 1571 Banklarla əks-REPO əməliyyatları - milli valyutada 
Qrup 1572 Banklarla əks-REPO əməliyyatları - xarici valyutada 
Qrup 1574 Xarici mərkəzi/milli banklarla əks-REPO əməliyyatları - xarici valyutada 
Qrup 1575  Bank olmayan kredit təşkilatları ilə əks-REPO əməliyyatları - milli valyutada 
Qrup 1576 Bank olmayan kredit təşkilatları ilə əks-REPO əməliyyatları - xarici valyutada 
Qrup 1577 Digər maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları - milli valyutada 
Qrup 1578 Digər maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları - xarici valyutada 

 

 
157X0/157X5 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar, xarici mərkəzi/milli banklar, 
rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları ilə əks-REPO 
əməliyyatlarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektoru ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə əməliyyatların açılma tarixinə 
tələblərin məbləği əks olunur 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektoru ilə əks-REPO əməliyyatlarının bağlanması və ləğv olunması ilə 
bağlı silinən məbləğlər əks olunur. 
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157X2/157X7 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar, xarici mərkəzi/milli banklar, 
rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları ilə əks-REPO 
əməliyyatları üzrə hesablanmış alınacaq faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektoru ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə gəlir hesablarında tanınan 
alınacaq faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektoru ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə alınan, vaxtı keçmiş faiz borcu 
hesablarına aid edilən və balansdan silinən faiz məbləğləri əks olunur. 
 
157X3/157X8 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar, xarici mərkəzi/milli banklar, 
rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları ilə  əks-REPO 
əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektoru ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların 
məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektoru ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə alınan və balansdan silinən 
vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur. 
 
157X4/157X9 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar, xarici mərkəzi/milli banklar, 
rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları ilə əks-REPO 
əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektoru ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının 
məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektoru ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə alınan və balansdan silinən 
vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği əks olunur. 
 
Qrup   1591 Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatlar - milli 

valyutada 
 

 
1591X (kontr-aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar, xarici mərkəzi/milli banklar, 
rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş 
vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə bərpa 
olunan və balansdan silinən ehtiyatların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə yaradılmış 
ehtiyatların məbləği əks olunur.  
 
Qrup   1596 Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələr - milli 

valyutada 
Qrup   1597 Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələr - 

xarici valyutada 
Qrup   1598 Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələr - 

qiymətli metallarla 
 

 
15960/15970/15980 (aktiv) - Bu hesablar maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş 
kreditlərin amortizasiya olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə müsbət tənzimləmələrin və müqavilə 
faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan 
müsbət tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə müsbət 
tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə müsbət 
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tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı müsbət tənzimləmələr 
üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 
 
15961/15971/15981 (kontr-aktiv) - Bu hesablar maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş 
kreditlərin amortizasiya olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə mənfi tənzimləmələrin və müqavilə faiz 
dərəcəsi ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan mənfi 
tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə mənfi 
tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı mənfi tənzimləmələr 
üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə mənfi 
tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 
 
 
 
 
SİNİF  16      Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının cari hesabları üzrə 
overdraftların və verilmiş kreditlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 

İlkin tanınma: Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının cari hesabları üzrə overdraftlar və verilmiş 
kreditlər ədalətli dəyərlə tanınır. 
Qiymətləndirmə: Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının cari hesabları üzrə overdraftlar və verilmiş 
kreditlər effektiv faiz dərəcəsi metodundan istifadə edilməklə amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür. 
Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının cari hesabları üzrə overdraftlar və verilmiş kreditlər müntəzəm 
olaraq dəyərdən düşmə predmetinə dair qiymətləndirilir və müvafiq ehtiyatlar yaradılır. 
Uçotdan çıxarılma: Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının cari hesabları üzrə overdraftlar və verilmiş 
kreditlər geri qaytarıldıqda, müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq öhdəliklər yerinə yetirildikdə, MHBS-də 
nəzərdə tutulan hallarda digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirildikdə və balansdan silindikdə uçotdan 
çıxarılır. 
 
Qrup  1601 Büdcə təşkilatlarının cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
Qrup  1602 Büdcə təşkilatlarının cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
Qrup  1603 Büdcə təşkilatlarının cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

Qrup  1604 Dövlət fondlarının cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
Qrup  1605 Dövlət fondlarının cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
Qrup  1606 Dövlət fondlarının cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

 

 
160X0/160X5 (aktiv) - Bu hesablar Mərkəzi Xəzinədarlıq, digər büdcə təşkilatları, Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft Fondu və digər dövlət fondlarının cari hesabları üzrə overdraftların uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının cari hesabları üzrə overdraftların məbləği 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının cari hesabları üzrə overdraftların 
ödənilməsi üçün alınan, vaxtı keçmiş əsas borc hesablarına aid edilən, digər borc alətləri kimi 
rəsmiləşdirilən və balansdan silinən məbləğlər əks olunur. 
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160X2/160X7 (aktiv) - Bu hesablar Mərkəzi Xəzinədarlıq, digər büdcə təşkilatları, Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft Fondu və digər dövlət fondlarının cari hesablarının overdraftları üzrə 
hesablanmış alınacaq faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının overdraftları üzrə gəlir hesablarında 
tanınan alınacaq faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının overdraftları üzrə alınan, vaxtı keçmiş 
faiz borcu hesablarına aid edilən, digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən faiz 
məbləğləri əks olunur. 
 
160X3/160X8 (aktiv) - Bu hesablar Mərkəzi Xəzinədarlıq, digər büdcə təşkilatları, Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft Fondu və digər dövlət fondlarının cari hesablarının overdraftları üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borcların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının overdraftları üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borcların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının overdraftları üzrə alınan, digər borc 
alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur. 
 
160X4/160X9 (aktiv) - Bu hesablar Mərkəzi Xəzinədarlıq, digər büdcə təşkilatları, Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft Fondu və digər dövlət fondlarının cari hesablarının overdraftları üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borclarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının overdraftları üzrə  vaxtı keçmiş faiz 
borclarının məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının overdraftları üzrə alınan, digər borc 
alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği əks olunur. 
  
Qrup  1611 Büdcə təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
Qrup  1612 Büdcə təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
Qrup  1613 Büdcə təşkilatlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup  1614 Dövlət fondlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
Qrup  1615 Dövlət fondlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
Qrup  1616 Dövlət fondlarına verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup  1631 Büdcə təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
Qrup  1632 Büdcə təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup  1633 Büdcə təşkilatlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup  1634 Dövlət fondlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
Qrup  1635 Dövlət fondlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
Qrup  1636 Dövlət fondlarına verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

 

 
161X0/161X5/163X0/163X5 (aktiv) - Bu hesablar Mərkəzi Xəzinədarlıq, digər büdcə təşkilatları, 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu və digər dövlət fondlarına verilmiş 
qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlərin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə geri qaytarılan, 
vaxtı keçmiş əsas borc hesablarına aid edilən, digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən 
məbləğlər əks olunur. 
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161X2/161X7/163X2/163X7 (aktiv) - Bu hesablar Mərkəzi Xəzinədarlıq, digər büdcə təşkilatları, 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu və digər dövlət fondlarına verilmiş 
qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə gəlir hesablarında 
tanınan alınacaq faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə alınan, vaxtı 
keçmiş faiz borcu hesablarına aid edilən, digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən faiz 
məbləğləri əks olunur. 
 
161X3/161X8/163X3/163X8 (aktiv) - Bu hesablar Mərkəzi Xəzinədarlıq, digər büdcə təşkilatları, 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu və digər dövlət fondlarına verilmiş 
qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borcların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə alınan, digər borc 
alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur. 
 
 
161X4/161X9/163X4/163X9 (aktiv) - Bu hesablar Mərkəzi Xəzinədarlıq, digər büdcə təşkilatları, 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu və digər dövlət fondlarına verilmiş 
qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borclarının məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə alınan, digər borc 
alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği əks olunur. 
 
Qrup   1691 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 
 

 
1691X (kontr-aktiv) - Bu hesablar büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə 
ehtiyatların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə bərpa olunan və 
balansdan silinən ehtiyatların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə yaradılmış 
ehtiyatların məbləği əks olunur.  
 
Qrup   1696 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələr - milli 

valyutada 
Qrup   1697 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələr - xarici 

valyutada 
Qrup   1698 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələr - qiymətli 

metallarla 
 

 
16960/16970/16980 (aktiv) - Bu hesablar büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlərin 
amortizasiya olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə müs-bət tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi 
ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan müsbət 
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tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə müsbət 
tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə müsbət 
tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı müsbət tənzimləmələr 
üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 
 
16961/16971/16981 (kontr-aktiv) - Bu hesablar büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlərin 
amortizasiya olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə mənfi tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi 
ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan mənfi 
tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə mənfi 
tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı mənfi tənzimləmələr 
üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə mənfi 
tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 
 
 
 
 
SİNİF  17     Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmaların uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
İlkin tanınma: Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar ədalətli dəyərlə tanınır. 
Qiymətləndirmə: Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar effektiv faiz dərəcəsi metodundan 
istifadə edilməklə amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür.  
Uçotdan çıxarılma: Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə məbləğlər müqavilə şərtlərinə 
uyğun olaraq öhdəliklər yerinə yetirildikdə və balansdan silindikdə uçotdan çıxarılır.  

 
Qrup  1701 Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar - milli valyutada 
Qrup  1702 Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar - xarici valyutada 
Qrup  1703 Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar - xüsusi borcalma hüquqlarında 

Qrup  1704 Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar - milli valyutada 
Qrup  1705 Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar - xarici valyutada 

Qrup  1706 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar - qiymətli metallarla 
 

 
17011 (aktiv) - Bu hesab Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Valyuta Fondundakı kvotasının uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur.  
Bu hesabın qalığı 37011 saylı hesabın qalığına bərabər olmalıdır. 
Hesabın debeti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondundakı kvotanın artması və yenidən qiymətləndirilməsi 
üzrə köçürülən məbləğlər əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondundakı kvotanın azalması və yenidən qiymətləndirilməsi 
üzrə geri qaytarılan məbləğlər əks olunur. 
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17012/17042 (aktiv) - Bu hesablar Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər beynəlxalq maliyyə institutlarından 
alınmış kreditlər üzrə buraxılmış qiymətli kağızların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Bu hesabların qalığı müvafiq olaraq 37012 və 37042 saylı hesabların qalığına bərabər olmalıdır. 
Hesabların debeti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər beynəlxalq maliyyə institutlarından alınmış 
kreditlərin əsas məbləğinin artması və yenidən qiymətləndirilməsi üzrə buraxılan qiymətli kağızların 
dəyəri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər beynəlxalq maliyyə institutlarından alınmış 
kreditlərin əsas məbləğinin azalması və yenidən qiymətləndirilməsi üzrə geri qaytarılan qiymətli 
kağızların dəyəri əks olunur. 

 
17016/17026/17036 (aktiv) - Bu hesablar Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə sair hesablaşmaların uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə sair hesablaşmalar üzrə mədaxil olunan məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə sair hesablaşmalar üzrə məxaric olunan məbləğlər 
əks olunur. 
 
17023/17033 (aktiv) - Bu hesablar Beynəlxalq Valyuta Fondunda yerləşdirilmiş vəsaitlərin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondunda yerləşdirilmiş vəsaitlərin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondunda yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə geri qaytarılan 
məbləğlər əks olunur. 

 
17046/17056 (aktiv) - Bu hesablar digər beynəlxalq maliyyə institutları (Dünya Bankı, Beynəlxalq 
Maliyyə Korporasiyası, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı və s.) ilə 
hesablaşmaların (qrantlar, bonuslar, maliyyə yardımı və s.) uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 

Hesabların debeti üzrə digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə mədaxil olunan 
məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə məxaric olunan 
məbləğlər əks olunur. 
 
17066 (aktiv) - Bu hesab beynəlxalq maliyyə institutları ilə qiymətli metallarda aparılan hesablaşmaların 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur 
Hesabların debeti üzrə beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə mədaxil olunan məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə məxaric olunan məbləğlər 
əks olunur. 
 
 
170X7 (aktiv) -  Bu hesablar Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə 
hesablaşmalar üzrə hesablanmış alınacaq faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə gəlir hesablarında tanınan 
alınacaq faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə alınan və balansdan silinən 
faiz məbləğləri əks olunur.  
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Qrup  1796 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə tənzimləmələr - milli valyutada 
Qrup  1797 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə tənzimləmələr - xarici valyutada 
Qrup  1798 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə tənzimləmələr - qiymətli metallarla 
  
17960/17970/17980 (aktiv) - Bu hesablar beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmaların amortizasiya 
olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə müsbət tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar 
maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan müsbət tənzimləmələrin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə müsbət tənzimləmələrin 
məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə müsbət tənzimləmələrin 
amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı müsbət tənzimləmələr üzrə silinən qalıq 
məbləği əks olunur. 
 
17961/17971/17981 (kontr-aktiv) - Bu hesablar beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmaların 
amortizasiya olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə mənfi tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi 
ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan mənfi 
tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə mənfi tənzimləmələrin 
amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı mənfi tənzimləmələr üzrə silinən qalıq 
məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə mənfi tənzimləmələrin 
məbləği əks olunur. 
 
 
 
 
 
 

  SİNİF 18 
 
 

Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş 
kreditlər 

Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai 
təşkilatların cari hesabları üzrə overdraftların və verilmiş kreditlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
lkin tanınma: Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların cari 
hesabları üzrə overdraftlar və verilmiş kreditlər ədalətli dəyərlə tanınır. 
Qiymətləndirmə: Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların cari 
hesabları üzrə overdraftlar və verilmiş kreditlər effektiv faiz dərəcəsi metodundan istifadə edilməklə 
amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür. 
Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların cari hesabları üzrə 
overdraftlar və verilmiş kreditlər müntəzəm olaraq dəyərdən düşmə predmetinə dair qiymətləndirilir və 
müvafiq ehtiyatlar yaradılır. 
Uçotdan çıxarılma: Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların cari 
hesabları üzrə overdraftlar və verilmiş kreditlər geri qaytarıldıqda, müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq 
öhdəliklər yerinə yetirildikdə, MHBS-də nəzərdə tutulan hallarda digər borc alətləri kimi 
rəsmiləşdirildikdə  və balansdan silindikdə uçotdan çıxarılır. 
 
Qrup   1801 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 

cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
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Qrup   1811 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

Qrup   1821 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

Qrup   1802 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

Qrup   1812 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

Qrup   1822 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

Qrup   1803 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

Qrup   1813 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

Qrup   1823 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

Qrup   1804 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

Qrup   1814 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

Qrup   1824 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

Qrup   1805 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

Qrup   1815 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

Qrup   1825 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

Qrup   1806 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

Qrup   1816 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

Qrup   1826 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

Qrup   1807 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

Qrup   1817 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

Qrup   1827 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

Qrup   1808 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

Qrup   1818 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

Qrup   1828 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

Qrup   1809 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
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Qrup   1819 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

Qrup   1829 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

 

 
180X0/181X0/182X0 (aktiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və 
ictimai təşkilatların cari hesabları üzrə overdraftların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların 
cari hesabları üzrə overdraftların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların 
cari hesabları üzrə overdraftların ödənilməsi üçün alınan, vaxtı keçmiş əsas borc hesablarına aid edilən, 
digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən məbləğlər əks olunur. 
 
180X2/181X2/182X2 (aktiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və 
ictimai təşkilatların cari hesablarının overdraftları üzrə hesablanmış alınacaq faizlərin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların 
overdraftları üzrə gəlir hesablarında tanınan alınacaq faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların 
overdraftları üzrə alınan, vaxtı keçmiş faiz borcu hesablarına aid edilən, digər borc alətləri kimi 
rəsmiləşdirilən və balansdan silinən faiz məbləğləri əks olunur. 
 
180X3/181X3/182X3 (aktiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və 
ictimai təşkilatların cari hesablarının overdraftları üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların 
overdraftları üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların 
overdraftları üzrə alınan, digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən vaxtı keçmiş əsas 
borcların məbləği əks olunur. 
 
180X4/181X4/182X4 (aktiv)  - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və 
ictimai təşkilatların cari hesablarının overdraftları üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların 
overdraftları üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların 
overdraftları üzrə alınan, digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən vaxtı keçmiş faiz 
borclarının məbləği əks olunur. 
  
Qrup   1831 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
Qrup   1841 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
Qrup   1851 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 

verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
Qrup   1832 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
Qrup   1842 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
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Qrup   1852 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   1833 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   1843 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   1853 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
 

Qrup   1834 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   1844 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   1854 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   1835 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   1845 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   1855 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   1836 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   1846 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   1856 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   1837 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   1847 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   1857 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   1838 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   1848 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   1858 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   1839 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   1849 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   1859 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   1861 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
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Qrup   1871 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   1881 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   1862 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   1872 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   1882 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   1863 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   1873 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   1883 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   1864 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   1874 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   1884 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   1865 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   1875 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   1885 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   1866 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   1876 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   1886 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   1867 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   1877 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   1887 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   1868 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   1878 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   1888 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə 
verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
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Qrup   1869 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   1879 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   1889 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

 

 
183X0/184X0/185X0/186X0/187X0/188X0 (aktiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlərin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara 
verilmiş kreditlərin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara 
verilmiş kreditlər üzrə geri qaytarılan, vaxtı keçmiş əsas borc hesablarına aid edilən, digər borc alətləri 
kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən məbləğlər əks olunur. 
 
183X2/184X2/185X2/186X2/187X2/188X2 (aktiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış 
alınacaq faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara 
verilmiş kreditlər üzrə gəlir hesablarında tanınan alınacaq faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara 
verilmiş kreditlər üzrə alınan, vaxtı keçmiş faiz borcu hesablarına aid edilən, digər borc alətləri kimi 
rəsmiləşdirilən və balansdan silinən faiz məbləğləri əks olunur. 
 
183X3/184X3/185X3/186X3/187X3/188X3 (aktiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borcların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara 
verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur. 

Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara 
verilmiş kreditlər üzrə alınan, digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən vaxtı keçmiş 
əsas borcların məbləği əks olunur. 
183X4/184X4/185X4/186X4/187X4/188X4 (aktiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borclarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara 
verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara 
verilmiş kreditlər üzrə alınan, digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən vaxtı keçmiş 
faiz borclarının məbləği əks olunur. 
 
Qrup   1891 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş  

kreditlər üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 
 

 
1891X (kontr-aktiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai 
təşkilatlara verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
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Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara 
verilmiş kreditlər üzrə bərpa olunan və balansdan silinən ehtiyatların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara 
verilmiş kreditlər üzrə yaradılmış ehtiyatların məbləği əks olunur.  
 
Qrup   1896 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş 

kreditlər üzrə tənzimləmələr - milli valyutada 
Qrup   1897 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş 

kreditlər üzrə tənzimləmələr - xarici valyutada 
Qrup   1898 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş 

kreditlər üzrə tənzimləmələr - qiymətli metallarla 
 

 
18960/18970/18980 (aktiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai 
təşkilatlara verilmiş kreditlərin amortizasiya olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə müsbət 
tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı 
fərq nəticəsində yaranan müsbət tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara 
verilmiş kreditlər üzrə müsbət tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 
 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara 
verilmiş kreditlər üzrə müsbət tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması 
zamanı müsbət tənzimləmələr üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 
 
18961/18971/18981 (kontr-aktiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və 
ictimai təşkilatlara verilmiş kreditlərin amortizasiya olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə mənfi 
tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı 
fərq nəticəsində yaranan mənfi tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara 
verilmiş kreditlər üzrə mənfi tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması 
zamanı mənfi tənzimləmələr üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara 
verilmiş kreditlər üzrə mənfi tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 
 
 
 
SİNİF  20     Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları 
üzrə overdraftların və verilmiş kreditlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
İlkin tanınma: Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraftlar və 
verilmiş kreditlər ədalətli dəyərlə tanınır. 
Qiymətləndirmə: Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraftlar və 
verilmiş kreditlər effektiv faiz dərəcəsi metodundan istifadə edilməklə amortizasiya olunmuş dəyərlə 
ölçülür. 
Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraftlar və verilmiş kreditlər 
müntəzəm olaraq dəyərdən düşmə predmetinə dair qiymətləndirilir və müvafiq ehtiyatlar yaradılır. 
Uçotdan çıxarılma: Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraftlar və 
verilmiş kreditlər geri qaytarıldıqda, müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq öhdəliklər yerinə yetirildikdə, 
MHBS-də nəzərdə tutulan hallarda digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirildikdə və balansdan silindikdə 
uçotdan çıxarılır. 
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Qrup   2001 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
Qrup   2011 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

Qrup   2021 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

Qrup   2002 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

Qrup   2012 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

Qrup   2022 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

Qrup   2003 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

Qrup   2013 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

Qrup   2023 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

Qrup   2004 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

Qrup   2014 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

Qrup   2024 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

Qrup   2005 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

Qrup   2015 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

Qrup   2025 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

Qrup   2006 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

Qrup   2016 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
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Qrup   2026 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

Qrup   2007 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

Qrup   2017 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

Qrup   2027 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

Qrup   2008 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

Qrup   2018 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

Qrup   2028 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

Qrup   2009 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari 
hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 

Qrup   2019 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari 
hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 

Qrup   2029 
 

Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari 
hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

 

 
200X0/200X5/201X0/201X5/202X0/202X5 (aktiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident/qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraftların uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraftların 
məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə overdraftların 
ödənilməsi üçün alınan, vaxtı keçmiş əsas borc hesablarına aid edilən, digər borc alətləri kimi 
rəsmiləşdirilən və balansdan silinən məbləğlər əks olunur. 
 
200X2/200X7/201X2/201X7/202X2/202X7 (aktiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident/qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesablarının overdraftları üzrə hesablanmış alınacaq 
faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin overdraftları üzrə gəlir 
hesablarında tanınan alınacaq faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin overdraftları üzrə alınan, vaxtı 
keçmiş faiz borcu hesablarına aid edilən, digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən faiz 
məbləğləri əks olunur. 
 
200X3/200X8/201X3/201X8/202X3/202X8 (aktiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident/qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesablarının overdraftları üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin overdraftları üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borcların məbləği əks olunur. 
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Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin over-draftları üzrə alınan, digər 
borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur. 
 
200X4/200X9/201X4/201X9/202X4/202X9 (aktiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident/qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesablarının overdraftları üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin over-draftları üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borclarının məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin overdraftları üzrə alınan, digər 
borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği əks olunur. 
 
Qrup   2031 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   2041 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   2051 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   2032 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   2042 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   2052 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli 
metallarla 

Qrup   2033 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   2043 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   2053 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   2034 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   2044 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   2054 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   2035 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
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Qrup   2045 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   2055 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   2036 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   2046 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   2056 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   2037 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   2047 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   2057 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli 
metallarla 

Qrup   2038 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   2048 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   2058 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   2039 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə 
verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   2049 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə 
verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   2059 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə 
verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   2061 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   2071 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   2081 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   2062 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
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Qrup   2072 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   2082 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli 
metallarla 

Qrup   2063 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   2073 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   2083 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   2064 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   2074 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   2084 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   2065 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   2075 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   2085 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   2066 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   2076 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   2086 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   2067 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   2077 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   2087 Kənd təssərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli 
metallarla 
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Qrup   2068 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   2078 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   2088 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup   2069 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə 
verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   2079 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə 
verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   2089 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə 
verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

 

 
203X0/203X5/204X0/204X5/205X0/205X5/206X0/206X5/207X0/207X5/208X0/ 208X5 (aktiv) - Bu 
hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan rezident/qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
qısamüddətli/uzunmüddətli  kreditlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlərin məbləği əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə geri 
qaytarılan, vaxtı keçmiş əsas borc hesablarına aid edilən, digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və 
balansdan silinən məbləğlər əks olunur. 
 
203X2/203X7/204X2/204X7/205X2/205X7/206X2/206X7/207X2/207X7/208X2/ 208X7 (aktiv) - Bu 
hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan rezident/qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə gəlir 
hesablarında tanınan alınacaq faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə alınan, 
vaxtı keçmiş faiz borcu hesablarına aid edilən, digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən 
faiz məbləğləri əks olunur. 
 
203X3/203X8/204X3/204X8/205X3/205X8/206X3/206X8/207X3/207X8/208X3/ 208X8 (aktiv) - Bu 
hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan rezident/qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə alınan, 
digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks 
olunur. 
 
203X4/203X9/204X4/204X9/205X4/205X9/206X4/206X09/207X4/207X9/208X4/ 208X9 (aktiv) - Bu 
hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan rezident/qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
qısamüddətli/uzunmüddətli  kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə vaxtı 
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keçmiş faiz borclarının məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə alınan, 
digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği əks 
olunur. 
 
Qrup   2091 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş  kreditlər üzrə ehtiyatlar - milli 

valyutada 
 

 
2091X (kontr - aktiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan rezident/qeyri-rezident hüquqi şəxslərə 
verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə  bərpa 
olunan və balansdan silinən ehtiyatların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə yaradılmış 
ehtiyatların məbləği əks olunur.  
 
Qrup   2096 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələr - 

milli valyutada 
Qrup   2097 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələr - 

xarici valyutada 
Qrup   2098 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələr - 

qiymətli metallarla 
 

20960/20970/20980 (aktiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan rezident/ qeyri-rezident hüquqi 
şəxslərə verilmiş kreditlərin amortizasiya olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə müsbət 
tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı 
fərq nəticəsində yaranan müsbət tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə müsbət 
tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə müsbət 
tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı müsbət tənzimləmələr 
üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 
 
20961/20971/20981 (kontr-aktiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan rezident/qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlərin amortizasiya olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə mənfi 
tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı 
fərq nəticəsində yaranan mənfi tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə mənfi 
tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı mənfi tənzimləmələr 
üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə mənfi 
tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 
 
 
 
 
SİNİF  21    Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə 
overdraftların və verilmiş kreditlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
İlkin tanınma: Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə overdraftlar və verilmiş kreditlər 



~ 366 ~ 
 

ədalətli dəyərlə tanınır. 
Qiymətləndirmə: Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə overdraftlar və verilmiş kreditlər 
effektiv faiz dərəcəsi metodundan istifadə edilməklə amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür. 
Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə overdraftlar və verilmiş kreditlər müntəzəm olaraq 
dəyərdən düşmə predmetinə dair qiymətləndirilir və müvafiq ehtiyatlar yaradılır. 
Uçotdan çıxarılma: Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə overdraftlar və verilmiş 
kreditlər geri qaytarıldıqda, müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq öhdəliklər yerinə yetirildikdə, MHBS-də 
nəzərdə tutulan hallarda digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirildikdə  və balansdan silindikdə uçotdan 
çıxarılır. 
Qrup   2101 Fiziki şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
Qrup   2102 Fiziki şəxslərin cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
Qrup   2104 Fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə overdraft - milli valyutada 
Qrup   2105 Fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə overdraft - xarici valyutada 
Qrup   2106 Fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

 

210X0/210X5 (aktiv)  - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların cari 
hesabları üzrə overdraftların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə overdraftların məbləği əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə overdraftların ödənilməsi 
üçün alınan, vaxtı keçmiş əsas borc hesablarına aid edilən, digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və 
balansdan silinən məbləğlər əks olunur. 
 
210X2/210X7 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların cari 
hesablarının overdraftları üzrə hesablanmış alınacaq faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların overdraftları üzrə gəlir hesablarında tanınan 
alınacaq faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların overdraftları üzrə alınan, vaxtı keçmiş faiz 
borcu hesablarına aid edilən, digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən faiz məbləğləri 
əks olunur. 
 
210X3/210X8 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların cari 
hesablarının overdraftları üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların overdraftları üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların 
məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların overdraftları üzrə alınan, digər borc alətləri 
kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur. 
 
210X4/210X9 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların cari 
hesablarının overdraftları üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların overdraftları üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borclarının məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların overdraftları üzrə alınan, digər borc alətləri 
kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği əks olunur.   

Qrup   2107 Ödəniş kartları ilə fiziki şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup   2108 Ödəniş kartları ilə fiziki şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup   2111 Fiziki şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada  
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Qrup   2112 Fiziki şəxslərə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
Qrup   2114 Fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada  
Qrup   2115 Fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
Qrup   2116 Fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
Qrup   2121 Fiziki şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada  
Qrup   2122 Fiziki şəxslərə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada  
Qrup   2124 Fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada  
Qrup   2125 Fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici  valyutada  
Qrup   2126 Fərdi sahibkarlara verilmiş uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

 

 
210X0/210X5/211X0/211X5/212X0/212X5(aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslər və 
fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlərin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə geri qaytarılan, vaxtı 
keçmiş əsas borc hesablarına aid edilən, digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən 
məbləğlər əks olunur. 
 
210X2/210X7/211X2/211X7/212X2/212X7 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslər və 
fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlərin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə gəlir hesablarında 
tanınan alınacaq faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə alınan, vaxtı keçmiş 
faiz borcu hesablarına aid edilən, digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən faiz 
məbləğləri əks olunur. 
 
210X3/210X8/211X3/211X8/212X3/212X8 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslər və 
fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borcların məbləği əks olunur. 
 
Hesabların krediti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə alınan, digər borc 
alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur. 
 
210X4/210X9/211X4/211X9/212X4/212X9 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslər və 
fərdi sahibkarlara verilmiş qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borclarının məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə alınan, digər borc 
alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği əks olunur. 
 
Qrup  2191 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 

 

 
2191X (kontr-aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş 
kreditlər üzrə ehtiyatların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 



~ 368 ~ 
 

Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə  bərpa olunan və 
balansdan silinən ehtiyatların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə yaradılmış ehtiyatların 
məbləği əks olunur.  
 
Qrup 2196 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələr - milli valyutada  

Qrup 2197 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələr - xarici valyutada  

Qrup 2198 Fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə tənzimləmələr - qiymətli metallarla  
 

 
21960/21970/21980 (aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara 
verilmiş kreditlərin amortizasiya olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə müsbət tənzimləmələrin və 
müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində 
yaranan müsbət tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə müsbət tənzimləmələrin 
məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə müsbət 
tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı müsbət tənzimləmələr 
üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 
 
21961/21971/21981 (kontr-aktiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara 
verilmiş kreditlərin amortizasiya olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə mənfi tənzimləmələrin və 
müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində 
yaranan mənfi tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə mənfi tənzimləmələrin 
amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı mənfi tənzimləmələr üzrə silinən qalıq 
məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə mənfi tənzimləmələrin 
məbləği əks olunur. 
 
 
 
 
SİNİF  23     Digər kreditlər və əməliyyatlar 

Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar digər kreditlər və əməliyyatların uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
İlkin tanınma: Digər kreditlər və əməliyyatlar ədalətli dəyərlə tanınır. 
Qiymətləndirmə: Digər kreditlər və əməliyyatlar effektiv faiz dərəcəsi metodundan istifadə edilməklə 
amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür. 
Digər kreditlər və əməliyyatlar müntəzəm olaraq dəyərdən düşmə predmetinə dair qiymətləndirilir və 
müvafiq ehtiyatlar yaradılır. 
Uçotdan çıxarılma: Digər kreditlər və əməliyyatlar geri qaytarıldıqda, müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq 
öhdəliklər yerinə yetirildikdə, MHBS-də nəzərdə tutulan hallarda digər borc alətləri kimi 
rəsmiləşdirildikdə və balansdan silindikdə uçotdan çıxarılır. 
 
Qrup  2301 Akkreditivlər üzrə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
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Qrup  2302 Akkreditivlər üzrə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
Qrup  2303 Qarantiyalar üzrə verilmiş qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
Qrup  2304 Qarantiyalar üzrə verilmiş qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
Qrup  2307 Digər qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
Qrup  2308 Digər qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
Qrup  2309 Digər qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
Qrup  2311 Akkreditivlər üzrə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
Qrup  2312 Akkreditivlər üzrə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
Qrup  2313 Qarantiyalar üzrə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
Qrup  2314 Qarantiyalar üzrə verilmiş uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
Qrup  2317 Digər uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
Qrup  2318 Digər uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
Qrup  2319 Digər uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

 
 

230X0/231X0 (aktiv) - Bu  hesablar akkreditivlər və qarantiyalar üzrə verilmiş qısamüddətli/uzunmüddətli 
kreditlər və digər qısamüddətli/uzunmüddətli kredit-lərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə akkreditivlər və qarantiyalar üzrə verilmiş qısamüddətli/ uzunmüddətli kreditlər 
və digər qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlərin məbləği  əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə akkreditivlər və qarantiyalar üzrə verilmiş qısamüddətli/ uzunmüddətli kreditlər 
və digər qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə geri qaytarılan, vaxtı keçmiş əsas borc hesablarına aid 
edilən, digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən məbləğlər əks olunur. 
 
230X2/231X2 (aktiv) - Bu hesablar akkreditivlər və qarantiyalar üzrə verilmiş qısamüddətli/uzunmüddətli 
kreditlər və digər qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış alınacaq faizlərin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə akkreditivlər və qarantiyalar üzrə verilmiş qısamüddətli/ uzunmüddətli kreditlər 
və digər qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə gəlir hesablarında tanınan alınacaq faiz məbləğləri əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə akkreditivlər və qarantiyalar üzrə verilmiş qısamüddətli/ uzunmüddətli kreditlər 
və digər qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə alınan, vaxtı keçmiş faiz borcu hesablarına aid edilən, 
digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və balansdan silinən faiz məbləğləri əks olunur.  
 
230X3/231X3 (aktiv) - Bu hesablar akkreditivlər və qarantiyalar üzrə verilmiş qısamüddətli/uzunmüddətli 
kreditlər və digər qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə akkreditivlər və qarantiyalar üzrə verilmiş qısamüddətli/ uzunmüddətli kreditlər 
və digər qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur.  
Hesabların krediti üzrə akkreditivlər və qarantiyalar üzrə verilmiş qısamüddətli/ uzunmüddətli kreditlər 
və digər qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə alınan, digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və 
balansdan silinən vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur. 
 
230X4/231X4 (aktiv) - Bu hesablar akkreditivlər və qarantiyalar üzrə verilmiş qısamüddətli/uzunmüddətli 
kreditlər və digər qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə  akkreditivlər və qarantiyalar üzrə verilmiş qısamüddətli/ uzunmüddətli kreditlər 
və digər qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği  əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə akkreditivlər və qarantiyalar üzrə verilmiş qısamüddətli/ uzunmüddətli kreditlər 
və digər qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə alınan, digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən və 
balansdan silinən vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği əks olunur. 
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Qrup  2320 Broker əməliyyatları - milli valyutada 
Qrup  2321 Broker əməliyyatları - xarici valyutada 
Qrup  2322 Lizinq əməliyyatları - milli valyutada 
Qrup  2323 Lizinq əməliyyatları - xarici valyutada 
Qrup  2324 Faktorinq əməliyyatları - milli valyutada 
Qrup  2325 Faktorinq əməliyyatları - xarici valyutada 
Qrup  2326 Forfeytinq əməliyyatları - milli valyutada 
Qrup  2327 Forfeytinq əməliyyatları - xarici valyutada 
Qrup  2328 Anderraytinq və market-meyker əməliyyatları - milli valyutada 
Qrup  2329 Anderraytinq və market-meyker əməliyyatları - xarici valyutada 
Qrup  2330 Digər əməliyyatlar - milli valyutada 
Qrup  2331 Digər əməliyyatlar - xarici valyutada 
Qrup  2332 Digər əməliyyatlar - qiymətli metallarla 

 

 
232X0/233X0 (aktiv) - Bu hesablar broker, lizinq, faktorinq, forfeytinq, anderraytinq, market-meyker və 
digər əməliyyatların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 

Hesabların debeti üzrə broker, lizinq, faktorinq, forfeytinq, anderraytinq, market-meyker və digər 
əməliyyatlar üzrə alınacaq məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə broker, lizinq, faktorinq, forfeytinq, anderraytinq, market-meyker və digər 
əməliyyatlar üzrə alınan, vaxtı keçmiş borc hesablarına aid edilən və balansdan silinən məbləğlər əks 
olunur.  
 
232X2/233X2 (aktiv) - Bu hesablar broker, lizinq, faktorinq, forfeytinq, anderraytinq, market-meyker və 
digər əməliyyatlar üzrə hesablanmış alınacaq haqq və komissiyaların/faizlərin uçotunu aparmaq üçün  
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə broker, lizinq, faktorinq, forfeytinq, anderraytinq, market-meyker və digər 
əməliyyatlar üzrə gəlir hesablarında tanınan alınacaq haqq və komissiya/faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə broker, lizinq, faktorinq, forfeytinq, anderraytinq,  market-meyker və digər 
əməliyyatlar üzrə alınan, vaxtı keçmiş borc hesablarına aid edilən və balansdan silinən haqq və 
komissiya/faiz məbləğləri əks olunur. 
 
232X3/233X3/232X4 (aktiv) - Bu hesablar broker, lizinq, faktorinq, forfeytinq və digər əməliyyatlar üzrə 
vaxtı keçmiş borcların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə broker, lizinq, faktorinq, forfeytinq və digər əməliyyatlar üzrə vaxtı keçmiş 
borcların məbləği əks olunur.  
Hesabların krediti üzrə broker, lizinq, faktorinq, forfeytinq və digər əməliyyatlar üzrə alınan və 
balansdan silinən vaxtı keçmiş borcların məbləği əks olunur.  
 
Qrup  2391 Digər kreditlər və əməliyyatlar üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 
  
2391X (kontr-aktiv) - Bu hesablar digər kreditlər və əməliyyatlar üzrə ehtiyatların uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə digər kreditlər və əməliyyatlar üzrə bərpa olunan və balansdan silinən ehtiyatların 
məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə digər kreditlər və əməliyyatlar üzrə yaradılmış ehtiyatların  məbləği əks olunur. 
 
Qrup  2396 Digər kreditlər üzrə tənzimləmələr - milli valyutada 
Qrup  2397 Digər kreditlər üzrə tənzimləmələr - xarici valyutada 
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Qrup  2398 Digər kreditlər üzrə tənzimləmələr - qiymətli metallarla 
 

 
23960/23970/23980 (aktiv) - Bu hesablar digər kreditlərin amortizasiya olunmuş dəyərinin müəyyən 
edilməsi üzrə müsbət tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə bazar faiz 
dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan müsbət tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə digər kreditlər üzrə müsbət tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə digər kreditlər üzrə müsbət tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və 
vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı müsbət tənzimləmələr üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 

 
23961/23971/23981 (kontr-aktiv) - Bu hesablar digər kreditlərin amortizasiya olunmuş dəyərinin 
müəyyən edilməsi üzrə mənfi tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə 
bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan mənfi tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə digər kreditlər üzrə mənfi tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin 
uçotdan çıxarılması zamanı mənfi tənzimləmələr üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə digər kreditlər üzrə mənfi tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 
 
 
 
 
SİNİF  24      Mənfəət vergisi aktivləri 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar cari və təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivlərinin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur.  
İlkin tanınma: Mənfəət vergisi aktivləri ilkin dəyərlə tanınır. 
Qiymətləndirmə: Cari mənfəət vergisi aktivi hesabat dövrünün sonuna mövcud olan vergi dərəcələri 
əsasında qiymətləndirilərək ödəniləcək məbləğ həcmində ölçülür. 
 
Təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivi hesabat dövrünün sonuna uçotda olan və ya hesabat dövründə uçota 
alınan aktivin realizə olunduğu dövrə tətbiq edilməsi gözlənilən vergi dərəcələri ilə ölçülür. Təxirə 
salınmış mənfəət vergisi aktivi hesabat dövrünün sonunda yenidən qiymətləndirilir və bu təxirə salınmış 
mənfəət vergisi aktivini ödəməyə imkan verən gələcək vergiyə cəlb olunan mənfəətə uyğun tənzimlənir.  
Uçotdan çıxarılma: Cari mənfəət vergisi aktivi köçürülmüş avanslar üzrə məbləğlər bərpa olunduqda 
uçotdan çıxarılır. 
Təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivi çıxıla bilən müvəqqəti fərqlər aradan qaldırıldıqda və təxirə 
salınmış vergi öhdəlikləri ilə əvəzləşdirildikdə uçotdan çıxarılır. 
 
Qrup  2401 Cari mənfəət vergisi üzrə hesablaşmalar - milli valyutada 
 
24010 (aktiv) - Bu hesab cari mənfəət vergisi üzrə hesablaşmaların uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabın debeti üzrə cari mənfəət vergisi üzrə köçürülmüş avans məbləğləri əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə köçürülmüş avanslar üzrə bərpa olunan məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup  2451 Təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivi - mili valyutada  
 
24510 (aktiv) - Bu hesab təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivinin məbləği əks olunur. 
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Hesabın krediti üzrə təxirə salınmış mənfəət vergisi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə əvəzləşdirilən 
məbləğlər, təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivi üzrə dəyərin azalması məbləği əks olunur. 
 
 
 
SİNİF  25       Digər aktivlər 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar digər aktivlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur 
İlkin tanınma: Digər aktivlər MHBS-yə uyğun olaraq ilkin və ya ədalətli dəyərlə tanınır. 
Qiymətləndirmə: Digər aktivlər MHBS-yə uyğun olaraq ilkin dəyərlə, ədalətli dəyərlə, effektiv faiz 
dərəcəsi metodundan istifadə edilməklə amortizasiya olunmuş dəyərlə və ya ilkin dəyərlə xalis satış 
dəyərinin ən aşağı  məbləği ilə ölçülür. 
Digər aktivlər MHBS-də nəzərdə tutulan hallarda müntəzəm olaraq dəyərdən düşmə predmetinə dair 
qiymətləndirilir və müvafiq ehtiyatlar yaradılır.  
Uçotdan çıxarılma: Digər aktivlər satıldıqda, müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq öhdəliklər yerinə 
yetirildikdə, məxaric olunduqda və balansdan silindikdə uçotdan çıxarılır. 
 
Qrup  2501 Ödənilməkdə olan məbləğlər - milli valyutada 
Qrup  2502 Ödənilməkdə olan məbləğlər - xarici valyutada 

 

 
2501X/2502X (aktiv) - Bu hesablar ödəniş kartları, xarici valyuta və qiymətli metalların 
alınması/satılması üzrə başa çatdırılmamış hesablaşmaların və digər ödənilməkdə olan məbləğlərin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə ödənilməkdə olan məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ödənilməkdə olan məbləğlər üzrə geri qaytarılan və balansdan silinən məbləğlər 
əks olunur. 
 
Qrup  2503 Hesablanmış komissiyalar - milli valyutada 
Qrup  2504 Hesablanmış komissiyalar - xarici valyutada 

 
 

2503X/2504X (aktiv) - Bu  hesablar hüquqi və fiziki şəxslərlə hesablaşmalar və digər xidmətlər üzrə 
hesablanmış alınacaq komissiyaların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə gəlir hesablarında tanınan alınacaq komissiyaların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə alınan və balansdan silinən komissiyaların məbləği əks olunur. 
 
Qrup  2505 İşçilərlə hesablaşmalar - milli valyutada 
Qrup  2506 İşçilərlə hesablaşmalar - xarici valyutada 
 
2505X/2506X (aktiv) - Bu  hesablar işçilərlə aparılan hesablaşmaların (avans məbləğləri, ezamiyyələr və 
s. üzrə) uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə işçilərə qabaqcadan ödənilən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə avans hesabatlarının alınması nəticəsində xərclərə silinən və geri qaytarılan 
məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup  2507 Müəyyən edilməmiş məbləğlər - milli valyutada 
Qrup  2508 Müəyyən edilməmiş məbləğlər - xarici valyutada 

 

 
2507X/2508X (aktiv) - Bu  hesablar banklararası və digər əməliyyatlar üzrə müəyyən edilməmiş 
məbləğlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
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Hesabların debeti üzrə müəyyən edilməmiş məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə müəyyən edildikdən sonra müvafiq hesablardan mədaxil olunan və balansdan 
silinən məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup  2509 Dövlət Büdcəsi ilə hesablaşmalar - milli valyutada 
Qrup  2510 Vergilər üzrə debitor borclar (mənfəət vergisi istisna olmaqla) -    milli valyutada 

Qrup  2511 Dövlət fondları ilə hesablaşmalar - milli valyutada 
 
25090/2510X/2511X (aktiv) - Bu hesablar Dövlət Büdcəsi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və digər dövlət 
fondları ilə hesablaşmaların və mənfəət vergisi istisna olmaqla digər vergilər (əlavə dəyər vergisi, hüquqi 
şəxslərin əmlak vergisi,  hüquqi şəxslərin torpaq vergisi, fiziki şəxslərin gəlir vergisi, yol vergisi, mənbə-
dən tutulan vergi və s.) üzrə debitor borcların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə Dövlət Büdcəsi və dövlət fondlarına avans olaraq köçürülmüş məbləğlər əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə köçürülmüş avanslar üzrə bərpa olunan məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup  2512 Qabaqcadan ödəmələr - milli valyutada 
Qrup  2513 Qabaqcadan ödəmələr - xarici valyutada 

 

 
2512X/2513X (aktiv) - Bu hesablar əsas vəsaitlər, qeyri-maddi aktivlər, mal-materialların, xidmətlərin və 
s. alınması üzrə qabaqcadan ödəmələrin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə qabaqcadan ödənilən məbləğlər əks olunur.  
Hesabların krediti üzrə qabaqcadan ödəmələr üzrə geri qaytarılan, müvafiq  hesablara aid edilən və 
balansdan silinən məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup  2514 Materiallar və ehtiyatlar - milli valyutada 
  
25140 (aktiv) - Bu  hesab material və ehtiyatların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə material və ehtiyatların məbləği əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə istifadə olunan və balansdan silinən material və ehtiyatların məbləği əks olunur. 
 
Qrup  2515 Gələcək dövrün xərcləri - milli valyutada 
Qrup  2516 Gələcək dövrün xərcləri - xarici valyutada 

 

2515X/2516X (aktiv) - Bu hesablar bank əməliyyatları, təsərrüfat əməliyyatları və digər əməliyyatlar 
üzrə gələcək dövrün xərclərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə gələcək dövrün xərc məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə balansdan silinən gələcək dövrün xərc məbləğləri əks olunur. 
 
Qrup  2517 Filiallararası hesablaşmalar - milli valyutada 
Qrup  2518 Filiallararası hesablaşmalar - xarici valyutada 

 

 
2517X/2518X (aktiv) - Bu  hesablar filiallararası hesablaşmaların uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Bu hesabların qalığı müvafiq olaraq 4517X/4518X saylı hesabların qalığına bərabər olmalıdır. 
Hesabların debeti üzrə filiallararası hesablaşmalar üzrə mədaxil olunan məbləğlər əks olunur  
Hesabların krediti üzrə filiallararası hesablaşmalar üzrə məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 
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Qrup  2521 Alınacaq dividendlər üzrə tələblər - milli valyutada 
Qrup  2522 Alınacaq dividendlər üzrə tələblər - xarici valyutada 

 

 
2501X/2502X (aktiv) - Bu hesablar maliyyə və qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə, asılı 
və digər müəssisələrdən alınacaq dividendlər üzrə tələblərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə törəmə, asılı və digər müəssisələrdən alınacaq dividendlərin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə alınan və balansdan silinən dividendlərin məbləği əks olunur. 
 

Qrup  2525 Affinaj edilməmiş qiymətli metallar - qiymətli metallarla 
 

 
25250/25251 (aktiv) - Bu hesablar affinaj edilməmiş qızıl və digər qiymətli metalların uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə mədaxil olunan affinaj edilməmiş qızıl və digər qiymətli metalların dəyəri əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə məxaric olunan affinaj edilməmiş qızıl və digər qiymətli metalların dəyəri əks 
olunur. 
 
Qrup  2527 Digər aktivlər - milli valyutada 
Qrup  2528 Digər aktivlər - xarici valyutada 
Qrup  2529 Digər aktivlər - qiymətli metallarla 

 

25270/25280/25290/ (aktiv) - Bu hesablar digər debitorlar və digər aktivlərin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə digər debitorlar və digər aktivlər üzrə mədaxil olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə digər debitorlar və digər aktivlər üzrə məxaric olunan məbləğlər əks olunur.  
 
Qrup  2591 Digər aktivlər üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 
 
25910 (kontr-aktiv) - Bu hesablar digər aktivlər üzrə ehtiyatların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə digər aktivlər üzrə bərpa olunan və balansdan silinən ehtiyatların məbləği əks 
olunur.  
Hesabın krediti üzrə digər aktivlər üzrə yaradılmış ehtiyatların məbləği əks olunur. 
 
 
 
 
SİNİF  26      Törəmə maliyyə alətləri 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlardan (forvard, opsion, 
SVOP, fyuçers və s.) yaranan aktivlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
İlkin tanınma və qiymətləndirmə: Törəmə maliyyə alətləri ədalətli dəyərlə tanınır və ölçülür. 
Uçotdan çıxarılma: Törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlardan yaranan aktivlər müqavilə şərtlərinə 
uyğun olaraq öhdəliklər yerinə yetirildikdə, törəmə maliyyə alətinin ədalətli dəyəri nominal dəyərindən 
az olduqda və balansdan silindikdə uçotdan çıxarılır. 
  
Qrup  2601 Törəmə maliyyə alətləri - milli valyutada  
Qrup  2602 Törəmə maliyyə alətləri - xarici valyutada 
 

 
2601X/2602X (aktiv) -  Bu hesablar törəmə maliyyə alətləri üzrə tələblərin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
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Hesabların debeti üzrə törəmə maliyyə alətinin ədalətli dəyərinin nominal dəyərindən artıq olan məbləği 
və ədalətli dəyərində müsbət dəyişikliklərin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə törəmə maliyyə alətinin ədalətli dəyərində mənfi dəyişikliklərin məbləği, 
tələblər üzrə ödənilən məbləğlər və uçotdan çıxarılması zamanı silinən müsbət qalıq məbləği əks olunur. 
 
 
 
SİNİF   27      Satış üçün nəzərdə tutulan aktivlər 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar satış üçün nəzərdə tutulan və xaric olunan qrup üzrə aktivlərin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
İlkin tanınma və qiymətləndirmə: Satış üçün nəzərdə tutulan və xaric olunan qrup üzrə aktivlər balans 
dəyəri ilə xalis satış dəyərinin ən aşağı məbləği ilə tanınır və ölçülür. 
Satış üçün nəzərdə tutulan və xaric olunan qrup üzrə aktivlər müntəzəm olaraq dəyərdən düşmə 
predmetinə dair qiymətləndirilir.  
Uçotdan çıxarılma: Satış üçün nəzərdə tutulan aktivlər satıldıqda, aktivlər üzrə digər siniflərə 
təsnifləşdirildikdə və balansdan silindikdə uçotdan çıxarılır.  
Xaric olunan qrup satıldıqda və balansdan silindikdə uçotdan çıxarılır.  
 
Qrup  2701   Satış üçün nəzərdə tutulan aktivlər - milli valyutada 
 
27010/27012/27018  (aktiv) - Bu hesablar ödənilməmiş borclar müqabilində götürülmüş 
daşınar/daşınmaz əmlak və satış üçün nəzərdə tutulan digər aktivlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə ödənilməmiş borclar müqabilində götürülmüş əmlak və satış üçün nəzərdə 
tutulan digər aktivlərin dəyəri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə satılan və ya istifadə məqsədinin dəyişilməsi ilə əlaqədar aktivlər üzrə digər 
siniflərə təsnifləşdirilən satış üçün nəzərdə tutulan aktivlərin dəyəri əks olunur. 
 
27011/27013/27019 (kontr-aktiv) - Bu hesablar ödənilməmiş borclar müqabilində götürülmüş 
daşınar/daşınmaz əmlak və satış üçün nəzərdə tutulan digər aktivlər üzrə dəyərdən düşmənin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə ödənilməmiş borclar müqabilində götürülmüş daşınar/ daşınmaz əmlak və satış 
üçün nəzərdə tutulan digər aktivlərin dəyərdən düşməsi ilə əlaqədar əvvəlki dövrlərdə tanınmış dəyərdən 
düşmə məbləğinin bərpası və uçotdan çıxarılması zamanı silinən dəyərdən düşmə üzrə qalıq məbləğləri 
əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə ödənilməmiş borclar müqabilində götürülmüş daşınar/ daşınmaz əmlak və satış 
üçün nəzərdə tutulan digər aktivlər üzrə dəyərdən düşmə məbləğləri əks olunur. 
 
Qrup  2702 Xaric olunan qrup - milli valyutada 
  
27020 (aktiv) - Bu hesab xaric olunan qrup üzrə aktivlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə xaric olunan qrup üzrə aktivlərin dəyəri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə satılan və balansdan silinən xaric olunan qrup üzrə aktivlərin dəyəri əks olunur. 
27021 (kontr-aktiv) - Bu hesab xaric olunan qrup üzrə dəyərdən düşmənin  uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə xaric olunan qrup üzrə aktivlərin dəyərdən düşməsi ilə əlaqədar əvvəlki dövrlərdə 
tanınmış dəyərdən düşmə məbləğinin bərpası və uçotdan çıxarılması zamanı silinən dəyərdən düşmə üzrə 
qalıq məbləği əks olunur. 
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Hesabın krediti üzrə xaric olunan qrup üzrə dəyərdən düşmə məbləğləri əks olunur. 
 
 
 
 
 SİNİF   28    Əsas vəsaitlər, qeyri-maddi aktivlər və investisiya mülkiyyəti 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar əsas vəsaitlər, qeyri-maddi aktivlər və investisiya mülkiyyətinin 
uçotunu aparmaq üçün  istifadə olunur. 
İlkin tanınma: Əsas vəsaitlər, qeyri-maddi aktivlər və investisiya mülkiyyəti ilkin dəyərlə (aktivlə bağlı 
çəkilmiş birbaşa xərclər daxil olmaqla alış dəyəri) tanınır. 
Qiymətləndirmə: Əsas vəsaitlər, qeyri-maddi aktivlər və investisiya mülkiyyəti MHBS-yə uyğun olaraq 
ilkin və ya ədalətli dəyərlə ölçülür. 
Ədalətli dəyərlə ölçülən əsas vəsaitlər, qeyri-maddi aktivlər və investisiya mülkiyyəti müntəzəm olaraq 
yenidən qiymətləndirilir və qiymətləndirmənin nəticələri kapital hesablarında əks olunur.  
İlkin dəyərlə ölçülən əsas vəsaitlər, qeyri-maddi aktivlər və investisiya mülkiyyəti müntəzəm olaraq 
dəyərdən düşmə predmetinə dair qiymətləndirilir və qiymətləndirmənin nəticələri dəyərdən düşmə 
zərərinə aid edilir. 
Uçotdan çıxarılma: Əsas vəsaitlər, qeyri-maddi aktivlər və investisiya mülkiyyəti satıldıqda, əvəzsiz 
olaraq verildikdə, müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq öhdəliklər yerinə yetirildikdə, qanunvericiliklə 
nəzərdə tutulmuş digər hallarda və balansdan silindikdə uçotdan çıxarılır. 
 
Qrup  2801 Torpaq - milli valyutada 
Qrup  2802 Binalar və qurğular - milli valyutada  
Qrup  2803 Mebel və avadanlıqlar - milli valyutada  
Qrup  2804 Kompüter və rabitə avadanlıqları - milli valyutada  
Qrup  2805 Nəqliyyat vasitələri - milli valyutada  
Qrup  2806 Digər əsas vəsaitlər - milli valyutada  
Qrup  2807 Maliyyə icarəsinə götürülmüş əsas vəsaitlər - milli valyutada 
Qrup  2808 İcarəyə alınmış əsas vəsaitlərin əsaslı təmiri - milli valyutada  
Qrup  2809 Başa çatdırılmamış tikinti - milli valyutada  
Qrup  2810 İncəsənət əsərləri və digər kolleksiya əşyaları - milli valyutada  

 
 

280X0/281X0 (aktiv) - Bu hesablar torpaq, binalar və qurğular, mebel və avadanlıqlar, kompüter və 
rabitə avadanlıqları, nəqliyyat vasitələri, digər əsas vəsaitlər, maliyyə icarəsinə götürülmüş əsas 
vəsaitlər, icarəyə alınmış əsas vəsaitlərin əsaslı təmiri, başa çatdırılmamış tikinti, incəsənət əsərləri və 
digər kolleksiya əşyalarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə daxil olan əsas vəsaitlərin dəyəri, kapitallaşdırılan məsrəflər, icarəyə götürülmüş 
əsas vəsaitlərin təmiri üzrə məbləğlər və əsas vəsaitlərin ədalətli dəyərinin artmasından yaranan 
yenidənqiymətləndirmə məbləğləri əks olunur.  

Hesabların krediti üzrə uçotdan çıxarılan, digər qruplara təsnifləşdirilən əsas vəsaitlərin dəyəri, əsas 
vəsaitlərin ədalətli dəyərinin azalması və dəyərdən düşməsi üzrə məbləğlər əks olunur. 

 
280X1/281X1 (kontr-aktiv) - Bu hesablar binalar və qurğular, mebel və avadanlıqlar, kompüter və rabitə 
avadanlıqları, nəqliyyat vasitələri, digər əsas vəsaitlər, maliyyə icarəsinə götürülmüş əsas vəsaitlər və 
icarəyə alınmış əsas vəsaitlərin əsaslı təmiri üzrə yığılmış köhnəlmənin  uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
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Hesabların debeti üzrə uçotdan çıxarılan əsas vəsaitlər üzrə yığılmış köhnəlmə məbləğləri və əsas 
vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 

Hesabların krediti üzrə əsas vəsaitlər üzrə hesablanan köhnəlmə məbləğləri və əsas vəsaitlərin yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə mədaxil olunan məbləğlər əks olunur.  
 
Qrup  2811 Proqram təminatları - milli valyutada 
Qrup  2812 Lisenziyalar - milli valyutada  
Qrup  2813 Digər qeyri- maddi aktivlər - milli valyutada  
Qrup  2814 Qudvil - milli valyutada 
 

 

281X0 (aktiv) - Bu hesablar proqram təminatları, lisenziyalar, digər qeyri-maddi aktivlər və qudvilin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə daxil olan qeyri-maddi aktivlər və qudvilin dəyəri, kapitallaşdırılan məsrəflər, bu 
aktivlərin ədalətli dəyərinin artmasından yaranan yenidənqiymətləndirmə məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə uçotdan çıxarılan qeyri-maddi aktivlər və qudvilin dəyəri, bu aktivlərin ədalətli 
dəyərinin azalması və dəyərdən düşməsi üzrə məbləğlər əks olunur. 
 
281X1 (kontr-aktiv) - Bu hesablar proqram təminatları, lisenziyalar və digər qeyri-maddi aktivlər üzrə 
yığılmış amortizasiyanın uçotunu aparmaq üçün  istifadə olunur. 
 
 
Hesabların debeti üzrə uçotdan çıxarılan qeyri-maddi aktivlər üzrə yığılmış amortizasiya məbləğləri və 
qeyri-maddi aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə qeyri-maddi aktivlər üzrə hesablanan amortizasiya məbləğləri və qeyri-maddi 
aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə mədaxil olunan məbləğlər əks olunur.  
  
Qrup   2815 İnvestisiya mülkiyyəti - milli valyutada 

 

28150 (aktiv) - Bu hesab investisiya mülkiyyətinə aid olunan topraq, binalar və qurğuların  uçotunu 
aparmaq üçün  istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə daxil olan investisiya mülkiyyətinin dəyəri, kapitallaşdırılan məsrəflər, 
investisiya mülkiyyətinin ədalətli dəyərinin artmasından yaranan yenidənqiymətləndirmə məbləğləri əks 
olunur.  
Hesabların krediti üzrə uçotdan çıxarılan, digər qruplara təsnifləşdirilən investisiya mülkiyyətinın 
dəyəri, investisiya mülkiyyətinın ədalətli dəyərinin  azalması və dəyərdən düşməsi üzrə məbləğlər əks 
olunur. 
 
28151 (kontr-aktiv) - Bu hesab investisiya mülkiyyətinə aid olunan topraq, binalar və qurğular üzrə 
yığılmış köhnəlmənin  uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə uçotdan çıxarılan investisiya mülkiyyəti üzrə yığılmış köhnəlmə məbləğləri və 
investisiya mülkiyyətinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə məxaric olunan məbləğlər əks olunur.  
Hesabların krediti üzrə investisiya mülkiyyəti üzrə hesablanan köhnəlmə məbləğləri və investisiya 
mülkiyyətinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə mədaxil olunan məbləğlər əks olunur.   
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SİNİF   29     İnvestisiyalar 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar törəmə, asılı və digər müəssisələrə investisiyaların uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
İlkin tanınma: Törəmə, asılı və digər müəssisələrə investisiyalar ilkin dəyərlə tanınır. 
Qiymətləndirmə: Törəmə, asılı və digər müəssisələrə investisiyalar MHBS-yə uyğun olaraq ilkin və ya 
ədalətli dəyərlə ölçülür.  
Ədalətli dəyərlə ölçülən törəmə, asılı və digər müəssisələrə investisiyalar müntəzəm olaraq yenidən 
qiymətləndirilir və qiymətləndirmənin nəticələri mənfəət və zərər hesablarında əks olunur. 
İlkin dəyərlə ölçülən törəmə, asılı və digər müəssisələrə investisiyalar müntəzəm olaraq dəyərdən düşmə 
predmetinə dair qiymətləndirilir və müvafiq ehtiyatlar yaradılır. 
Uçotdan çıxarılma: Törəmə müəssisələrdə nəzarət, asılı müəssisələrdə əhəmiyyətli təsir itirildikdə, 
habelə asılı, törəmə və digər müəssisələr üzrə investisiyalar satıldıqda və balansdan silindikdə uçotdan 
çıxarılır. 

 

Qrup   2901 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyalar - milli valyutada 

Qrup   2902 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyalar - milli 
valyutada 

Qrup   2903 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyalar - xarici 
valyutada 

Qrup   2904 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələrə investisiyalar - xarici 
valyutada 

 

Qrup   2905 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyalar-milli valyutada 

Qrup   2906 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyalar - milli 
valyutada 

Qrup   2907 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyalar - xarici valyutada 

Qrup   2908 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən asılı müəssisələrə investisiyalar - xarici 
valyutada 

Qrup   2909 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyalar - milli valyutada 
Qrup   2910 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyalar - milli 

valyutada 
Qrup   2911 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyalar - xarici valyutada 

Qrup   2912 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə investisiyalar - xarici 
valyutada 

290X0/291X0 (aktiv) - Bu hesablar maliyyə və qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə, asılı 
və digər müəssisələrə investisiyaların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə törəmə, asılı və digər müəssisələrə investisiyaların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə satılan və balansdan silinən törəmə, asılı və digər müəssisələrə investisiyaların 
məbləği əks olunur. 
 
290X3/291X3 (aktiv/kontr-aktiv) - Bu hesablar maliyyə və qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən 
törəmə, asılı  və digər müəssisələrə investisiyalar üzrə yenidən qiymətləndirmənin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə törəmə, asılı və digər müəssisələrə investisiyaların ədalətli dəyərinin artması, 
290X6/291X6 saylı hesablara aid edilən məbləğlər və investisiyaların uçotdan çıxarılması zamanı 
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yenidənqiymətləndirmə üzrə silinən mənfi qalıq məbləğləri əks olunur.  
Hesabların krediti üzrə asılı, törəmə və digər müəssisələrə investisiyaların ədalətli dəyərinin azalması 
və investisiyaların uçotdan çıxarılması zamanı yenidənqiymətləndirmə üzrə silinən müsbət qalıq 
məbləğləri əks olunur. 
 
290X6/291X6 (kontr-aktiv) - Bu hesablar maliyyə və qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə, 
asılı və digər müəssisələrə investisiyalar üzrə dəyərdən düşmənin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə törəmə, asılı və digər müəssisələrə investisiyaların dəyərdən düşməsi ilə 
ələqədar əvvəlki dövrlərdə tanınmış dəyərdən düşmə məbləğinin bərpası və uçotdan çıxarılması zamanı 
dəyərdən düşmə üzrə silinən qalıq məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə törəmə, asılı və digər müəssisələrə investisiyalar üzrə  zərər hesablarında 
tanınan dəyərdən düşmə məbləğləri əks olunur.  
 
Qrup  2991 Investisiyalar üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 
  
2991X (kontr-aktiv) - Bu hesablar maliyyə və qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə, asılı 
və digər müəssisələrə investisiyalar üzrə ehtiyatların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə və qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə, asılı və digər 
müəssisələrə investisiyalar üzrə bərpa olunan və balansdan silinən ehtiyatların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə və qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə, asılı və digər 
müəssisələrə investisiyalar üzrə yaradılmış ehtiyatların məbləği əks olunur. 
 
 
 
 

 ÖHDƏLİKLƏR   
 

SİNİF   31 
 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı (AMB) qarşısında öhdəliklər 
 

Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar AMB qarşısında öhdəliklərin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
İlkin tanınma: AMB qarşısında öhdəliklər ədalətli dəyərlə tanınır. 
Qiymətləndirmə: AMB qarşısında öhdəliklər effektiv faiz dərəcəsi metodundan istifadə edilməklə 
amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür. 
Uçotdan çıxarılma: AMB qarşısında öhdəliklər geri qaytarıldıqda, müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq 
yerinə yetirildikdə, MHBS-də nəzərdə tutulan hallarda digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirildikdə uçotdan 
çıxarılır. 
  

Qrup  3102 AMB-nin «loro» müxbir hesabları - xarici valyutada 
Qrup  3103 AMB-nin «loro» müxbir hesabları - qiymətli metallarla 
 

310X0 (passiv) - Bu hesablar AMB-nin «loro» müxbir hesablarında olan vəsaitlərin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB-nin «loro» müxbir hesablarından məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB-nin «loro» müxbir hesablarına mədaxil olunan məbləğlər əks olunur. 
 
310X1 (passiv) - Bu hesablar AMB-nin «loro» müxbir hesabları üzrə bloklaşdırılmış vəsaitlərin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB-nin bloklaşdırılmış «loro» müxbir hesablarından məxaric olunan 
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məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB-nin bloklaşdırılmış «loro» müxbir hesablarına mədaxil olunan məbləğlər 
əks olunur. 
 
310X2 (passiv) - Bu hesablar AMB-nin «loro» müxbir hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlərin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB-nin «loro» müxbir hesabları üzrə ödənilən faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə  AMB-nin «loro» müxbir hesabları üzrə xərc hesab-larında tanınan ödəniləcək 
faiz məbləğləri əks olunur.  
 
Qrup  3104 AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - milli valyutada 
Qrup  3105 AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - xarici valyutada 
Qrup  3106 AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - qiymətli metallarla 

310X0 (passiv) - Bu hesablar AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraftların uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB-dəki «nostro» müxbir hesabların overdraftları  üzrə ödənilən, vaxtı keçmiş 
əsas borc hesablarına aid edilən və digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən məbləğlər əks olunur. 

Hesabların krediti üzrə AMB-dəki «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraftların məbləği əks olunur. 
 
310X2 (passiv) - Bu hesablar AMB-dəki overdraft hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək  faizlərin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB-dəki overdraft hesabları üzrə ödənilən, vaxtı keçmiş faiz borcu hesablarına 
aid edilən və digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB-dəki overdraft hesabları üzrə xərc hesablarında tanınan ödəniləcək faiz 
məbləğləri əks olunur.  
 
310X3 (passiv) - Bu hesablar AMB-dəki overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB-dəki overdraft hesabları üzrə ödənilən və digər borc alətləri kimi 
rəsmiləşdirilən vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB-dəki overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks 
olunur. 
 
310X4 (passiv) - Bu hesablar AMB-dəki overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB-dəki overdraft hesabları üzrə ödənilən və digər borc alətləri  kimi 
rəsmiləşdirilən vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği  əks olunur.  

Hesabların krediti üzrə AMB-dəki overdraft hesabları üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği əks 
olunur. 
 
Qrup 3111 AMB-dən cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - milli valyutada 
Qrup 3112 AMB-dən cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - xarici valyutada 
Qrup 3113 AMB-dən cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 
Qrup 3121 AMB-dən cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - milli valyutada 
Qrup 3122 AMB-dən cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - xarici valyutada 
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Qrup 3123 AMB-dən cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 
 

 
311X0/312X0 (passiv) - Bu hesablar AMB-dən cəlb olunmuş qısamüddətli/ uzunmüddətli depozitlərin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB-dən cəlb olunmuş depozitlər üzrə ödənilən və vaxtı keçmiş əsas borc 
hesablarına aid edilən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB-dən cəlb olunmuş depozitlərin məbləği əks olunur. 
 
311X2/312X2 (passiv) - Bu hesablar AMB-dən cəlb olunmuş qısamüddətli/ uzunmüddətli depozitlər üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB-dən cəlb olunmuş depozitlər üzrə ödənilən və vaxtı keçmiş faiz borcu 
hesablarına aid edilən faiz məbləğləri  əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB-dən cəlb olunmuş depozitlər üzrə xərc hesablarında tanınan ödəniləcək 
faiz məbləğləri  əks olunur. 
 
311X3/312X3 (passiv) - Bu hesablar AMB-dən cəlb olunmuş qısamüddətli/ uzunmüddətli depozitlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borcların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB-dən cəlb olunmuş depozitlər üzrə ödənilən vaxtı keçmiş əsas borcların 
məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB-dən cəlb olunmuş depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks 
olunur. 
 
311X4/312X4 (passiv) - Bu hesablar AMB-dən cəlb olunmuş qısamüddətli/ uzunmüddətli depozitlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borclarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə AMB-dən cəlb olunmuş depozitlər üzrə ödənilən vaxtı keçmiş faiz borclarının 
məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB-dən cəlb olunmuş depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği 
əks olunur. 
 
Qrup   3114 AMB-dən alınmış qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
Qrup   3115 AMB-dən alınmış qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
Qrup   3116 AMB-dən alınmış qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
Qrup   3124 AMB-dən alınmış uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
Qrup   3125 AMB-dən alınmış uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
Qrup   3126 AMB-dən alınmış uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

 

 
 
311X0/312X0 (passiv) - Bu hesablar AMB-dən alınmış qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlərin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə AMB-dən alınmış kreditlər üzrə ödənilən, vaxtı keçmiş əsas borc hesablarına aid 
edilən və digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB-dən alınmış kreditlərin məbləği əks olunur. 
 
311X2/312X2 (passiv) - Bu hesablar AMB-dən alınmış qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
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Hesabların debeti üzrə AMB-dən alınmış kreditlər üzrə ödənilən, vaxtı keçmiş faiz borcu hesablarına 
aid edilən və digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən faiz məbləğləri əks olunur. 

Hesabların krediti üzrə AMB-dən alınmış kreditlər üzrə xərc hesablarında tanınan ödəniləcək faiz 
məbləğləri əks olunur. 
 
311X3/312X3 (passiv) - Bu hesablar AMB-dən alınmış qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borcların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB-dən alınmış kreditlər üzrə ödənilən və digər borc alətləri kimi 
rəsmiləşdirilən vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB-dən alınmış kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur. 
 
311X4/312X4 (passiv) - Bu hesablar AMB-dən alınmış qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borclarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB-dən alınmış kreditlər üzrə ödənilən və digər borc alətləri kimi 
rəsmiləşdirilən vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB-dən alınmış kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği əks 
olunur. 

Qrup   3171 AMB ilə REPO əməliyyatları - milli valyutada 
Qrup   3172 AMB ilə REPO əməliyyatları - xarici valyutada 
 

317X0 (passiv) - Bu hesablar AMB ilə REPO əməliyyatlarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB ilə REPO əməliyyatlarının bağlanması və ləğv olunması ilə bağlı silinən 
məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB ilə REPO əməliyyatları üzrə əməliyyatın açılma tarixinə öhdəliklərin 
məbləği əks olunur. 
 
 
317X2 (passiv) - Bu hesablar AMB ilə REPO əməliyyatları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlərin 
uçotunu aparmaq üçün  istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB ilə REPO əməliyyatları üzrə ödənilən və vaxtı keçmiş faiz borcu 
hesablarına aid edilən faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB ilə REPO əməliyyatları üzrə xərc hesablarında tanınan ödəniləcək faiz 
məbləğləri əks olunur. 
 
317X3 (passiv) - Bu hesablar AMB ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB ilə REPO əməliyyatları üzrə ödənilən vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği  
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks 
olunur. 
 
317X4 (passiv) - Bu hesablar AMB ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının uçotunu 
aparmaq üçün  istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB ilə REPO əməliyyatları üzrə ödənilən vaxtı keçmiş faiz borclarının 
məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği  əks 
olunur. 
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Qrup  3196 AMB qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - milli valyutada 
Qrup  3197 AMB qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - xarici valyutada 
Qrup  3198 AMB qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - qiymətli metallarla 

 

 
31960/31970/31980 (passiv) - Bu hesablar AMB qarşısında öhdəliklərin amortizasiya olunmuş dəyərinin 
müəyyən edilməsi üzrə müsbət tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə 
bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan müsbət tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği 
və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı müsbət tənzimləmələr üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 
 

31961/31971/31981 (kontr-passiv) - Bu hesablar AMB qarşısında öhdəliklərin amortizasiya olunmuş 
dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə mənfi tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə 
alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan mənfi tənzimləmələrin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur 
Hesabların debeti üzrə AMB qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 

Hesabların krediti üzrə AMB qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği 
və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı mənfi tənzimləmələr üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 

 
 
 
SİNİF    32      Dövriyyədə olan nağd pul 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar dövriyyədə olan nağd pulun (banknotlar və sikkələrin) uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
İlkin tanınma və qiymətləndirmə: Dövriyyədə olan nağd pul nominal dəyərlə tanınır və ölçülür.  
Uçotdan çıxarılma: Dövriyyədə olan nağd pul dövriyyə üçün yararsız hala düşdükdə, pul nişanları 
dəyişdirildikdə və denominasiya prosesi zamanı uçotdan çıxarılır. 
 
Qrup  3201 Dövriyyədə olan banknotlar - milli valyutada  
Qrup  3202 Dövriyyədə olan sikkələr - milli valyutada 

 

 

32010/32020 (passiv) - Bu hesablar dövriyyədə olan nağd pulun (banknotlar və sikkələrin) uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə  dövriyyədən çıxarılan nağd pulun məbləği əks olunur.  
Hesabların krediti üzrə dövriyyəyə buraxılan nağd pulun məbləği əks olunur. 
 
 
SİNİF  35    Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklərin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
İlkin tanınma: Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər ədalətli dəyərlə tanınır. 
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Qiymətləndirmə: Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər effektiv faiz dərəcəsi metodundan istifadə 
edilməklə amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür. 
Uçotdan çıxarılma: Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər geri qaytarıldıqda, müqavilə şərtlərinə uyğun 
olaraq yerinə yetirildikdə və MHBS-də nəzərdə tutulan hallarda digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirildikdə 
uçotdan çıxarılır. 
 
Qrup  3501 Bankların «loro» müxbir hesabları - milli valyutada 

 

Qrup  3502 Bankların «loro» müxbir hesabları - xarici valyutada 
Qrup  3503 Bankların «loro» müxbir hesabları - qiymətli metallarla 
Qrup  3504 Xarici mərkəzi/milli bankların «loro» müxbir hesabları - xarici valyutada 

Qrup  3505 Xarici mərkəzi/milli bankların «loro» müxbir hesabları - qiymətli metallarla 

Qrup  3506 Bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları - milli valyutada 
Qrup  3507 Bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları - xarici valyutada 
Qrup  3508 Bank olmayan kredit təşkilatlarının cari hesabları - qiymətli metallarla 
Qrup  3509  Digər maliyyə institutlarının cari hesabları - milli valyutada 
Qrup  3510  Digər maliyyə institutlarının cari hesabları - xarici valyutada 
Qrup  3511 Digər maliyyə institutlarının cari hesabları - qiymətli metallarla 

 

 
350X0/350X5/351X0/351X5 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar və xarici 
mərkəzi/milli bankların «loro» müxbir hesabları, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları 
və digər maliyyə institutlarının cari hesablarında olan vəsaitlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə «loro» müxbir hesablardan və cari hesablardan məxaric olunan  məbləğlər əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə «loro» müxbir hesablara və cari hesablara mədaxil olunan məbləğlər əks olunur. 
 
350X1/350X6/351X1/351X6 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar və xarici 
mərkəzi/milli bankların «loro» müxbir hesabları, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları 
və digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə  bloklaşdırılmış vəsaitlərin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə bloklaşdırılmış «loro» müxbir hesablardan və bloklaşdırılmış cari hesablardan 
məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə  bloklaşdırılmış «loro» müxbir hesablara və bloklaşdırılmış cari hesablara 
mədaxil olunan məbləğlər əks olunur. 
 
350X2/350X7/351X2/351X7 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar və xarici 
mərkəzi/milli bankların «loro» müxbir hesabları, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları 
və digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlərin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə «loro» müxbir hesablar və cari hesablar üzrə ödənilən faiz məbləğləri əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə «loro» müxbir hesablar və cari hesablar üzrə xərc hesablarında tanınan 
ödəniləcək faiz məbləğləri əks olunur. 
 
Qrup   3512 Banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - milli valyutada 
Qrup   3513 Banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - xarici valyutada 

Qrup   3514 Banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - qiymətli metallarla 
Qrup   3515 Xarici mərkəzi/milli banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - xarici 

valyutada 
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Qrup   3516 Xarici mərkəzi/milli banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraft - qiymətli 
metallarla 

 

 
351X0/351X5 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar və xarici mərkəzi/milli banklardakı 
«nostro» müxbir hesablar üzrə overdraftların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə banklardakı «nostro» müxbir hesabların overdraftları üzrə ödənilən, vaxtı keçmiş 
əsas borc hesablarına aid edilən və digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə banklardakı «nostro» müxbir hesablar üzrə overdraftların məbləği əks olunur. 
 
351X2/351X7 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar və xarici mərkəzi/milli banklardakı 
«nostro» müxbir hesabların overdraftları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlərin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə banklardakı «nostro» müxbir hesabların overdraftları üzrə ödənilən və vaxtı 
keçmiş faiz borcu hesablarına aid edilən faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə banklardakı «nostro» müxbir hesabların overdraftları üzrə xərc hesablarında 
tanınan ödəniləcək faiz məbləğləri əks olunur. 
 
351X3/351X8 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar və xarici mərkəzi/milli banklardakı 
«nostro» müxbir hesabların overdraftları üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə banklardakı «nostro» müxbir hesabların overdraftları üzrə ödənilən və digər borc 
alətləri  kimi rəsmiləşdirilən vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə banklardakı «nostro» müxbir hesabların overdraftları üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borcların məbləği  əks olunur. 
 
351X4/351X9 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar və xarici mərkəzi/milli banklardakı 
«nostro» müxbir hesabların overdraftları üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə banklardakı «nostro» müxbir hesabların overdraftları üzrə ödənilən vaxtı keçmiş 
faiz borclarının məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə banklardakı «nostro» müxbir hesabların overdraftları üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borclarının məbləği əks olunur. 
Qrup  3521 Banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - milli valyutada 
Qrup  3522 Banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - xarici valyutada 
Qrup  3523  Banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 

Qrup  3524 Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - xarici valyutada 

Qrup  3525 Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 

Qrup  3526 Bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - milli 
valyutada 

Qrup  3527 Bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - xarici 
valyutada 

Qrup  3528 Bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - qiymətli 
metallarla 

Qrup  3529 Digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - milli valyutada 

Qrup  3530 Digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - xarici valyutada 
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Qrup  3531 Digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 

Qrup  3543 Banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - milli valyutada 
Qrup  3544 Banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - xarici valyutada 
Qrup  3545 Banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 

Qrup  3546 Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - xarici valyutada 

Qrup  3547 Xarici mərkəzi/milli banklardan cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - qiymətli 
metallarla 

Qrup  3548 Bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - milli 
valyutada 

Qrup  3549 Bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - xarici 
valyutada 

Qrup  3550 Bank olmayan kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - qiymətli 
metallarla 

Qrup  3551 Digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - milli valyutada 

Qrup  3552 Digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - xarici valyutada 

Qrup  3553 Digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş uzunmüddətli depozitlər - qiymətli metallarla 
 

 

352X0/352X5/353X0/353X5/354X0/354X5/355X0/355X5 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident 
banklar, xarici mərkəzi/milli banklar, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər 
maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlərin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektorundan cəlb olunmuş depozitlər üzrə ödənilən və vaxtı keçmiş əsas 
borc hesablarına aid edilən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektorundan cəlb olunmuş depozitlərin məbləği əks olunur. 
 
352X1/352X6/353X1/353X6/354X1/354X6/355X1/355X6 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident 
banklar, xarici mərkəzi/milli banklar, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər 
maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlər üzrə bloklaşdırılmış 
vəsaitlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektorunun bloklaşdırılmış depozit hesablarından məxaric olunan 
məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektorunun bloklaşdırılmış depozit hesablarına mədaxil olunan 
məbləğlər əks olunur. 
 
352X2/352X7/353X2/353X7/354X2/354X7/355X2/355X7 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident 
banklar, xarici mərkəzi/milli banklar, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər 
maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektorundan cəlb olunmuş depozitlər üzrə ödənilən və vaxtı keçmiş faiz 
borcu hesablarına aid edilən faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektorundan cəlb olunmuş depozitlər üzrə xərc hesablarında tanınan 
ödəniləcək faiz məbləğləri əks olunur. 
 
352X3/352X8/353X3/353X8/354X3/354X8/355X3/355X8 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident 
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banklar, xarici mərkəzi/milli banklar, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər 
maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borcların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektorundan cəlb olunmuş depozitlər üzrə ödənilən vaxtı keçmiş əsas 
borcların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektorundan cəlb olunmuş depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların 
məbləği əks olunur. 
 
352X4/352X9/353X4/353X9/354X4/354X9/355X4/355X9 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident 
banklar, xarici mərkəzi/milli banklar, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər 
maliyyə institutlarından cəlb olunmuş qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borclarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektorundan cəlb olunmuş depozitlər üzrə ödənilən vaxtı keçmiş faiz 
borclarının məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektorundan cəlb olunmuş depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının 
məbləği əks olunur. 
 
Qrup  3532 Banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
Qrup  3533 Banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
Qrup  3534 Banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
Qrup  3535 Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup  3536 Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup  3537 Bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup  3538 Bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup  3539 Bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup  3540 Digər maliyyə institutlarından alınmış qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup  3541 Digər maliyyə institutlarından alınmış qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup  3542 Digər maliyyə institutlarından alınmış qısamüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup  3554 Banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
Qrup  3555 Banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada             
Qrup  3556 Banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 
Qrup  3557 Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup  3558 Xarici mərkəzi/milli banklardan alınmış uzunmüddətli kreditlər – qiymətli metallarla 

Qrup  3559 Bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 

Qrup  3560 Bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 

Qrup  3561 Bank olmayan kredit təşkilatlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər - qiymətli metallarla 

Qrup  3562 Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər - milli 
valyutada 



~ 388 ~ 
 

Qrup  3563 Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər - xarici 
valyutada 

Qrup  3564 Qeyri-rezident digər maliyyə institutlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər - qiymətli 
metallarla 
 

 

353X0/353X5/354X0/354X5/355X0/355X5/356X0/356X5 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident 
banklar, xarici mərkəzi/milli banklar, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər 
maliyyə institutlarından alınmış qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektorundan alınmış kreditlər üzrə ödənilən, vaxtı keçmiş əsas borc 
hesablarına aid edilən və digər borc alətləri  kimi rəsmiləşdirilən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektorundan alınmış kreditlərin məbləği əks olunur. 
 
353X2/353X7/354X2/354X7/355X2/355X7/356X2/356X7 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident 
banklar, xarici mərkəzi/milli banklar, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər 
maliyyə institutlarından alınmış qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlərin uçotu-nu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektorundan alınmış kreditlər üzrə ödənilən və vaxtı keçmiş faiz borcu 
hesablarına aid edilən faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektorundan alınmış kreditlər üzrə xərc hesablarında tanınan 
ödəniləcək faiz məbləğləri əks olunur.  
 
353X3/353X8/354X3/354X8/355X3/355X8/356X3/356X8 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident 
banklar, xarici mərkəzi/milli banklar, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər 
maliyyə institutlarından alınmış qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektorundan alınmış kreditlər üzrə ödənilən və digər borc alətləri kimi 
rəsmiləşdirilən vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektorundan alınmış kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği 
əks olunur. 
 
353X4/353X9/354X4/354X9/355X4/355X9/356X4/356X9 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident 
banklar, xarici mərkəzi/milli banklar, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər 
maliyyə institutlarından alınmış qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektorundan alınmış kreditlər üzrə ödənilən vaxtı keçmiş faiz 
borclarının məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektorundan alınmış kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının 
məbləği əks olunur. 
 
Qrup  3571 Banklarla REPO əməliyyatları - milli valyutada 
Qrup  3572  Banklarla REPO əməliyyatları - xarici valyutada 
Qrup  3574 Xarici mərkəzi/milli banklarla REPO əməliyyatları - xarici valyutada 
Qrup  3575 Bank olmayan kredit təşkilatları ilə REPO əməliyyatları - milli valyutada 

Qrup  3576 Bank olmayan kredit təşkilatları ilə REPO əməliyyatları - xarici valyutada 

Qrup  3577 Digər maliyyə institutları ilə REPO əməliyyatları - milli valyutada 
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Qrup  3578 Digər maliyyə institutları ilə REPO əməliyyatları - xarici valyutada 
 

 
357X0/357X5 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar, xarici mərkəzi/milli banklar, 
rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları ilə REPO 
əməliyyatlarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektoru ilə REPO əməliyyatlarının bağlanması və ləğv olunması ilə 
bağlı silinən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektoru ilə REPO əməliyyatları üzrə əməliyyatın açılma tarixinə 
öhdəliklərin məbləği əks olunur. 
 
357X2/357X7 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar, xarici mərkəzi/milli banklar, 
rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları ilə REPO 
əməliyyatları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektoru ilə REPO əməliyyatları üzrə ödənilən və vaxtı keçmiş faiz borcu 
hesablarına aid edilən faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektoru ilə REPO əməliyyatları üzrə xərc hesablarında tanınan 
ödəniləcək faiz məbləğləri əks olunur.  
 
357X3/357X8 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar, xarici mərkəzi/milli banklar, 
rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları ilə REPO 
əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektoru ilə REPO əməliyyatları üzrə ödənilən vaxtı keçmiş əsas 
borcların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektoru ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların 
məbləği əks olunur. 
357X4/357X9 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar, xarici mərkəzi/milli banklar, 
rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları ilə REPO 
əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektoru ilə REPO əməliyyatları üzrə ödənilən vaxtı keçmiş faiz 
borclarının məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektoru ilə REPO əməliyyatları üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının 
məbləği əks olunur. 
 
Qrup  3593 Maliyyə sektorunun bağlanmış hesabları - milli valyutada 
Qrup  3594 Maliyyə sektorunun bağlanmış hesabları - xarici valyutada 
Qrup  3595 Maliyyə sektorunun bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 

 

 
3593X/3594X/3595X (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar, bank olmayan kredit 
təşkilatları və digər maliyyə institutlarının bağlanmış hesab-larının uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektorunun bağlanmış hesablarından məxaric olunan məbləğlər əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektorunun bağlanmış hesablarına mədaxil olunan məbləğlər əks 
olunur. 
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Qrup  3596 Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - milli valyutada 

Qrup  3597 Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - xarici valyutada 

Qrup  3598 Maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - qiymətli metallarla 
 

 
35960/35970/35980 (passiv) - Bu hesablar maliyyə sektoru qarşısında öhdəlik-lərin amortizasiya 
olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə müsbət tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar 
maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan müsbət tənzimləmələrin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət tənzimləmələrin 
amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı müsbət tənzimləmələr üzrə silinən qalıq 
məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət tənzimləmələrin məbləği əks 
olunur.  
 
35961/35971/35981(kontr-passiv) - Bu hesablar maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklərin amortizasiya 
olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə mənfi  tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar 
maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan mənfi tənzimləmələrin 
uçotu-nu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə üzrə maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələrin məbləği 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələrin 
amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı mənfi tənzimləmələr üzrə silinən qalıq 
məbləği əks olunur. 
 
 
 
SİNİF  36       Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklərin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
İlkin tanınma: Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər ədalətli dəyərlə tanınır. 
Qiymətləndirmə: Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər effektiv faiz dərəcəsi 
metodundan istifadə edilməklə amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür. 
Uçotdan çıxarılma: Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər geri qaytarıldıqda, 
müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq yerinə yetirildikdə və MHBS-də nəzərdə tutulan hallarda digər borc 
alətləri kimi rəsmiləşdirildikdə uçotdan çıxarılır. 
 
Qrup  3601 Büdcə təşkilatlarının cari hesabları - milli valyutada 
Qrup  3602 Büdcə təşkilatlarının cari hesabları - xarici valyutada 
Qrup  3603 Büdcə təşkilatlarının cari hesabları - qiymətli metallarla 
Qrup  3604 Dövlət fondlarının cari hesabları - milli valyutada 
Qrup  3605 Dövlət fondlarının cari hesabları - xarici valyutada 
Qrup  3606 Dövlət fondlarının cari hesabları - qiymətli metallarla 
 

 



~ 391 ~ 
 

360X0/360X5 (passiv) - Bu hesablar Mərkəzi Xəzinədarlıq, digər büdcə təşkilatları, Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft Fondu və digər dövlət fondlarının cari hesablarının uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının cari hesablarından məxaric olunan 
məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının cari hesablarına mədaxil olunan 
məbləğlər əks olunur. 
 
360X1/360X6 (passiv) - Bu hesablar Mərkəzi Xəzinədarlıq, digər büdcə təşkilatları, Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft Fondu və digər dövlət fondlarının cari hesabları üzrə bloklaşdırılmış 
vəsaitlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının bloklaşdırılmış cari hesablarından 
məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının bloklaşdırılmış cari hesablarına mədaxil 
olunan məbləğlər əks olunur. 
 
360X2/360X7 (passiv) - Bu hesablar Mərkəzi Xəzinədarlıq, digər büdcə təşkilatları, Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft Fondu və digər dövlət fondlarının cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının cari hesabları üzrə ödənilən faiz 
məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının cari hesabları üzrə xərc hesablarında 
tanınan ödəniləcək faiz məbləğləri əks olunur. 
 
Qrup  3611 Büdcə təşkilatlarının qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
Qrup  3612 Büdcə təşkilatlarının qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
Qrup  3613 Büdcə təşkilatlarının qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
Qrup  3614 Dövlət fondlarının qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
Qrup  3615 Dövlət fondlarının qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
Qrup  3616 Dövlət fondlarının qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
Qrup  3631 Büdcə təşkilatlarının uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
Qrup  3632 Büdcə təşkilatlarının uzunmüddətli depozitləri- xarici valyutada 
Qrup  3633 Büdcə təşkilatlarının uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
Qrup  3634 Dövlət Fondlarının uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
Qrup  3635 Dövlət Fondlarının uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
Qrup  3636 Dövlət Fondlarının uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
 

361X0/361X5/363X0/363X5 (passiv) - Bu hesablar Mərkəzi Xəzinədarlıq, digər büdcə təşkilatları, 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu və digər dövlət fondlarından cəlb olunmuş 
qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarından cəlb olunmuş depozitlər üzrə ödənilən, 
vaxtı keçmiş əsas borc hesablarına aid edilən və digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən məbləğlər əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarından cəlb olunmuş depozitlərin məbləği əks 
olunur. 
 
361X1/361X6/363X1/363X6 (passiv) - Bu hesablar Mərkəzi Xəzinədarlıq, digər büdcə təşkilatları, 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu və digər dövlət fondlarından cəlb olunmuş 
qısamüddətli/uzunmüddətli depozit hesabları üzrə bloklaşdırılmış vəsaitlərin uçotunu aparmaq üçün 
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istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının bloklaşdırılmış depozit hesablarından 
məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının bloklaşdırılmış depozit hesablarına 
mədaxil olunan məbləğlər əks olunur. 
361X2/361X7/363X2/363X7 (passiv) - Bu hesablar Mərkəzi Xəzinədarlıq, digər büdcə təşkilatları, 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu və digər dövlət fondlarından cəlb olunmuş 
qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlərin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarından cəlb olunmuş depozitlər üzrə ödənilən 
və vaxtı keçmiş faiz borcu hesablarına aid edilən faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarından cəlb olunmuş depozitlər üzrə xərc 
hesablarında tanınan ödəniləcək faiz məbləğləri əks olunur. 
 
361X3/361X8/363X3/363X8 (passiv) - Bu hesablar Mərkəzi Xəzinədarlıq, digər büdcə təşkilatları, 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu və digər dövlət fondlarından cəlb olunmuş 
qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarından cəlb olunmuş depozitlər üzrə ödənilən 
vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği  əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarından cəlb olunmuş depozitlər üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur. 
 
361X4/361X9/363X4/363X9 (passiv) - Bu hesablar Mərkəzi Xəzinədarlıq, digər büdcə təşkilatları, 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu və digər dövlət fondlarından cəlb olunmuş 
qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarından cəlb olunmuş depozitlər üzrə ödənilən 
vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği  əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarından cəlb olunmuş depozitlər üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borclarının məbləği əks olunur. 
 
Qrup  3621 Dövlət fondlarından alınmış qısamüddətli kreditlər - milli valyutada 
Qrup  3622 Dövlət fondlarından alınmış qısamüddətli kreditlər - xarici valyutada 
Qrup  3641 Dövlət fondlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər - milli valyutada 
Qrup  3642 Dövlət fondlarından alınmış uzunmüddətli kreditlər - xarici valyutada 
 

362X0/362X5/364X0/364X5 (passiv) - Bu hesablar Azərbaycan Respublikası İpoteka Fondu və digər 
dövlət fondlarından alınmış qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət fondlarından alınmış kreditlər üzrə ödənilən, vaxtı keçmiş əsas borc 
hesablarına aid edilən və digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən məbləğlər əks olunur. 
 
Hesabların krediti üzrə dövlət fondlarından alınmış kreditlərin məbləği əks olunur. 
 
362X2/362X7/364X2/364X7 (passiv) - Bu hesablar Azərbaycan Respublikası İpoteka Fondu və digər 



~ 393 ~ 
 

dövlət fondlarından alınmış qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlərin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət fondlarından alınmış kreditlər üzrə ödənilən və vaxtı keçmiş faiz borcu 
hesablarına aid edilən faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət fondlarından alınmış kreditlər üzrə xərc hesablarında tanınan ödəniləcək 
faiz məbləğləri əks olunur. 
 
362X3/362X8/364X3/364X8 (passiv) - Bu hesablar Azərbaycan Respublikası İpoteka Fondu və digər 
dövlət fondlarından alınmış qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət fondlarından alınmış kreditlər üzrə ödənilən və digər borc alətləri kimi 
rəsmiləşdirilən vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği  əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət fondlarından alınmış kreditlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği 
əks olunur. 
 
362X4/362X9/364X4/364X9 (passiv) - Bu hesablar Azərbaycan Respublikası İpoteka Fondu və digər 
dövlət fondlarından alınmış qısamüddətli/uzunmüddətli kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət fondlarından alınmış kreditlər üzrə ödənilən vaxtı keçmiş faiz borclarının 
məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət fondlarından alınmış kreditlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği 
əks olunur. 

Qrup  3693 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının bağlanmış hesabları - milli valyutada 

Qrup  3694 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

Qrup  3695 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının bağlanmış hesabları -    qiymətli metallarla 
 

 
3693X/3694X/3695X (passiv) - Bu hesablar Mərkəzi Xəzinədarlıq, digər büdcə təşkilatları, Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft Fondu və digər dövlət fondla-rının bağlanmış hesablarının uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının bağlanmış hesablarından məxaric olunan 
məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının bağlanmış hesablarına mədaxil olunan 
məbləğlər əks olunur. 
Qrup  3696 Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - milli 

valyutada 
Qrup  3697 Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - xarici 

valyutada 
Qrup  3698 Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - qiymətli 

metallarla 
 

 
36960/36970/36980 (passiv) - Bu hesablar büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklərin 
amortizasiya olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə müsbət tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi 
ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan müsbət 
tənzimləmə-lərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət 
tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı müsbət tənzimləmələr 
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üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət 
tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 
 
36961/36971/36981 (kontr-passiv) - Bu hesablar büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında 
öhdəliklərin amortizasiya olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə mənfi tənzimləmələrin və müqavilə 
faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan 
mənfi tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi 
tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi 
tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı mənfi tənzimləmələr 
üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 
 
 
 
SİNİF  37     Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklərin  uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
İlkin tanınma: Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər ədalətli dəyərlə tanınır. 
Qiymətləndirmə: Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər effektiv faiz dərəcəsi 
metodundan istifadə edilməklə amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür.  
Uçotdan çıxarılma: Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər müqavilə şərtlərinə uyğun 
olaraq yerinə yetirildikdə uçotdan çıxarılır. 
Qrup  3701 Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar - milli valyutada  
Qrup  3702 Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar - xarici  valyutada  
 

Qrup  3703 Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar - xüsusi borcalma hüquqlarında 
 

Qrup  3704 Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar - milli valyutada  
 

Qrup  3705 Digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar - xarici valyutada  
 

Qrup  3706 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar - qiymətli metallarla 
 

 
37011 (passiv) - Bu hesab Beynəlxalq Valyuta Fondundakı kvota üzrə buraxılmış qiymətli kağızların 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Bu hesabın qalığı 17011 saylı hesabın qalığına bərabər olmalıdır. 
Hesabın debeti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondundakı kvotanın azalması və yenidən qiymətləndirilməsi 
üzrə geri qaytarılan qiymətli kağızların dəyəri əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondundakı kvotanın artması və yenidən qiymətləndirilməsi 
üzrə yerləşdirilən qiymətli kağızların dəyəri əks olunur. 
 
37012/37042 (passiv) - Bu hesablar Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər beynəlxalq maliyyə 
institutlarından alınmış kreditlər üzrə buraxılmış qiymətli kağızların uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Bu hesabların qalığı müvafiq olaraq 17012 və 17042 saylı hesabların qalığına bərabər olmalıdır. 
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Hesabların debeti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər beynəlxalq maliyyə institutlarından alınmış 
kreditlərin əsas məbləğinin azalması və yenidən qiymətləndirilməsi üzrə geri qaytarılan qiymətli 
kağızların dəyəri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər beynəlxalq maliyyə institutlarından alınmış 
kreditlərin əsas məbləğinin artması və yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yerləşdirilən qiymətli kağızların 
dəyəri əks olunur. 
 
37013/37014 (passiv) - Bu hesablar Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Valyuta Fondundakı 
kvotasının dəyişməsi və yenidən qiymətləndirilməsi üzrə əməliyyatlarının uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondundakı kvotanın məbləğinin azalması və yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondundakı kvotanın məbləğinin artması və yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə mədaxil olunan məbləğlər əks olunur. 

37016/37026/37036 (passiv) - Bu hesablar Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə sair hesablaşmaların uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə sair hesablaşmalar üzrə məxaric olunan məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə sair hesablaşmalar üzrə mədaxil olunan 
məbləğlər əks olunur. 
 
37017/37027/37037 (passiv) - Bu hesablar Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesab-laşmalar üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar üzrə ödənilən faiz məbləğləri əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar üzrə xərc hesablarında tanınan 
ödəniləcək faiz məbləğləri əks olunur. 
 
37023/37033 (passiv) - Bu hesablar Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış kreditlərin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış kreditlər üzrə ödənilən məbləğlər əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış kreditlərin məbləği əks olunur. 
 

37024/37034 (passiv) - Bu hesablar Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış kreditlər üzrə hesablanmış 
ödəniləcək faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış kreditlər üzrə ödənilən faiz məbləğləri 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış kreditlər üzrə xərc hesablarında tanınan 
ödəniləcək faiz məbləğləri əks olunur. 
 
37046/37056 (passiv) - Bu hesablar digər beynəlxalq maliyyə institutları (Dünya Bankı, Beynəlxalq 
Maliyyə Korporasiyası, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı və s.) ilə sair 
hesablaşmaların (qrantlar, bonuslar, maliyyə yardımı və s.) uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə sair hesablaşmalar üzrə məxaric olunan 
məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə sair hesablaşmalar üzrə mədaxil olunan 
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məbləğlər əks olunur. 
 
37047/37057 (passiv) - Bu hesablar digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə ödənilən və vaxtı 
keçmiş faiz borcu hesablarına aid edilən faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə xərc hesablarında 
tanınan ödəniləcək faiz məbləğləri əks olunur. 
 
37048/37058 (passiv) - Bu hesablar digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə vaxtı 
keçmiş əsas borcların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə ödənilən vaxtı 
keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur.  
Hesabların krediti üzrə digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə vaxtı keçmiş əsas 
borcların məbləği əks olunur.  
 
37049/37059 (passiv) - Bu hesablar digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə vaxtı 
keçmiş faiz borclarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə ödənilən vaxtı 
keçmiş faiz borclarının məbləği əks olunur.  
Hesabların krediti üzrə digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə vaxtı keçmiş faiz 
borclarının məbləği əks olunur.  
 
37053 (passiv) - Bu hesab digər beynəlxalq maliyyə institutlarından alınmış kreditlərin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə digər beynəlxalq maliyyə institutlarından alınmış kreditlər üzrə ödənilən, vaxtı 
keçmiş əsas borc hesablarına aid edilən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə digər beynəlxalq maliyyə institutlarından alınmış kreditlərin məbləği əks 
olunur. 
 
37054 (passiv) - Bu hesab digər beynəlxalq maliyyə institutlarından cəlb olunmuş depozitlərin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə digər beynəlxalq maliyyə institutlarından cəlb olunmuş depozitlər üzrə ödənilən 
məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə digər beynəlxalq maliyyə institutlarından cəlb olunmuş depozitlərin məbləği 
əks olunur. 
 
37063 (passiv) - Bu hesab beynəlxalq maliyyə institutlarından qiymətli metallarda alınmış kreditlərin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə beynəlxalq maliyyə institutlarından alınmış kreditlər üzrə ödənilən, vaxtı keçmiş 
əsas borc hesablarına aid edilən məbləğlər əks olunur. 

Hesabların krediti üzrə beynəlxalq maliyyə institutlarından alınmış kreditlərin məbləği əks olunur. 

 
37064 (passiv) - Bu hesab beynəlxalq maliyyə institutlarından qiymətli metallarda cəlb olunmuş 
depozitlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 

Hesabların debeti üzrə beynəlxalq maliyyə institutlarından cəlb olunmuş depozitlər üzrə ödənilən 
məbləğlər əks olunur. 
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Hesabların krediti üzrə beynəlxalq maliyyə institutlarından cəlb olunmuş depozitlərin məbləği əks 
olunur. 
 
37066 (passiv) - Bu hesab beynəlxalq maliyyə institutları ilə qiymətli metallarda aparılan 
hesablaşmaların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə məxaric olunan məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə mədaxil olunan 
məbləğlər əks olunur. 
 
37067 (passiv) - Bu hesab beynəlxalq maliyyə institutları ilə qiymətli metallarla aparılan hesablaşmalar, 
alınmış kreditlər və cəlb olunmuş depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlərin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar, alınmış kreditlər və cəlb 
olunmuş depozitlər üzrə ödənilən faiz məbləğləri əks olunur. 

Hesabların krediti üzrə beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar, alınmış kreditlər və cəlb 
olunmuş depozitlər üzrə xərc hesablarında tanınan ödəniləcək faiz məbləğləri əks olunur. 
 
37068 (passiv) - Bu hesab digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə qiymətli metallarla aparılan 
hesablaşmalar, alınmış kreditlər və cəlb olunmuş depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar, alınmış kreditlər və cəlb 
olunmuş depozitlər üzrə ödənilən vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur.  
Hesabların krediti üzrə digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar, alınmış kreditlər və cəlb 
olunmuş depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur.  
 
37069 (passiv) - Bu hesab digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə qiymətli metallarla aparılan 
hesablaşmalar, alınmış kreditlər və cəlb olunmuş depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar, alınmış kreditlər və cəlb 
olunmuş depozitlər üzrə ödənilən vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği əks olunur.  
Hesabların krediti üzrə digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar, alınmış kreditlər və cəlb 
olunmuş depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği əks olunur.  
 

  Qrup  3796 Beynəlxalq Maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - milli valyutada 

Qrup  3797 Beynəlxalq Maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - xarici 
valyutada 

Qrup  3798 Beynəlxalq Maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - qiymətli 
metallarla  

 
37960/37970/37980 (passiv) - Bu hesablar beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklərin 
amortizasiya olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə müsbət tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi 
ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan müsbət 
tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət 
tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı müsbət tənzimləmələr 
üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət 
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tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 
 
37961/37971/37981 (kontr-passiv) - Bu hesablar beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklərin 
amortizasiya olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə mənfi  tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi 
ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan mənfi 
tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələrin 
məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi 
tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı mənfi tənzimləmələr 
üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 
 
 
 
SİNİF 38 
 
 

Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlar 
qarşısında öhdəliklər 
 

Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və 
ictimai təşkilatlar qarşısında öhdəliklərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
İlkin tanınma: Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlar qarşısında 
öhdəliklər ədalətli dəyərlə tanınır. 
Qiymətləndirmə: Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlar 
qarşısında öhdəliklər effektiv faiz dərəcəsi metodundan istifadə edilməklə amortizasiya olunmuş dəyərlə 
ölçülür.  
Uçotdan çıxarılma: Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlar 
qarşısında öhdəliklər geri qaytarıldıqda, müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq yerinə yetirildikdə və MHBS-
də nəzərdə tutulan hallarda digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirildikdə uçotdan çıxarılır.  
 
 

Qrup 3801 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları - milli valyutada 

Qrup 3811 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları - xarici valyutada 

Qrup 3821 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları - qiymətli metallarla 

Qrup 3802 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 

Qrup 3812 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

Qrup 3822 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 

Qrup 3803 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları - milli valyutada 

Qrup 3813 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları - xarici valyutada 

Qrup 3823 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin 
cari hesabları - qiymətli metallarla  
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Qrup 3804 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 

Qrup 3814 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

Qrup 3824 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 

Qrup 3805 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 

Qrup 3815 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

Qrup 3825 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 

Qrup 3806 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 

Qrup 3816 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

Qrup 3826 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 

Qrup 3807 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 

Qrup 3817 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

Qrup 3827 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 

Qrup 3808 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 

Qrup 3818 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

Qrup 3828 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 

Qrup 3809 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların cari hesabları - milli valyutada 

Qrup 3819 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların cari hesabları - xarici valyutada 

Qrup 3829 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların cari hesabları - qiymətli metallarla 
 

 

380X0/381X0/382X0 (passiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və 
ictimai təşkilatların cari hesablarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların 
cari hesablarından məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 
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Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların 
cari hesablarına mədaxil olunan məbləğlər əks olunur.  
 
380X1/381X1/382X1 (passiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və 
ictimai təşkilatların cari hesabları üzrə bloklaşdırılmış vəsaitlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların 
bloklaşdırılmış cari hesablarından məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların 
bloklaşdırılmış cari hesablarına mədaxil olunan məbləğlər əks olunur. 
 
380X2/381X2/382X2 (passiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və 
ictimai təşkilatların cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur.  
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların 
cari hesabları üzrə ödənilən faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların 
cari hesabları üzrə xərc hesablarında tanınan ödəniləcək faiz məbləğləri əks olunur. 
 
Qrup 3831 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 

şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
 

Qrup 3841 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 3851 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 3832 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 3842 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 3852 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla  

Qrup 3833 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 3843 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 3853 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 3834 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 3844 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
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Qrup 3854 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 3835 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 3845 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 3855 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 3836 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 3846 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 3856 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 3837 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 3847 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 3857 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 3838 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada  

Qrup 3848 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada  

Qrup 3858 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 3839 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 3849 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 3859 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 3861 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 3871 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
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Qrup 3881 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 3862 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 3872 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 3882 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla  

Qrup 3863 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 3873 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 3883 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 3864 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 3874 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 3884 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 3865 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 3875 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 3885 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 3866 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 3876 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 3886 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 3867 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 3877 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
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Qrup 3887 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 3868 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada  

Qrup 3878 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada  

Qrup 3888 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 3869 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 3879 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 3889 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

 

383X0/384X0/385X0/386X0/387X0/388X0 (passiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlərinin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlardan 
cəlb olunmuş depozitlər üzrə ödənilən, vaxtı keçmiş əsas borc hesablarına aid edilən və digər borc 
alətləri kimi rəsmiləşdirilən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlardan 
cəlb olunmuş depozitlərin məbləği əks olunur. 
 
383X1/384X1/385X1/386X1/387X1/388X1 (passiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlardan cəlb olunmuş qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlər üzrə 
bloklaşdırılmış vəsaitlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların 
bloklaşdırılmış depozit hesablarından məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 
 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların 
bloklaşdırılmış depozit hesablarına mədaxil olunan məbləğlər əks olunur. 
 
383X2/384X2/385X2/386X2/387X2/388X2 (passiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlardan cəlb olunmuş qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlər üzrə 
hesablanmış ödəniləcək faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlardan 
cəlb olunmuş depozitlər üzrə ödənilən və vaxtı keçmiş faiz borcu hesablarına aid edilən faiz məbləğləri 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlardan 
cəlb olunmuş depozitlər üzrə xərc hesablarında tanınan ödəniləcək faiz məbləğləri əks olunur. 
 
383X3/384X3/385X3/386X3/387X3/388X3 (passiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlardan cəlb olunmuş qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlər üzrə 
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vaxtı keçmiş əsas borcların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlardan 
cəlb olunmuş depozitlər üzrə ödənilən vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlardan 
cəlb olunmuş depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur. 
 
383X4/384X4/385X4/386X4/387X4/388X4 (passiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi 
şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlardan cəlb olunmuş qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borclarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlardan 
cəlb olunmuş depozitlər üzrə ödənilən vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlardan 
cəlb olunmuş depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği əks olunur. 
 
Qrup 3893 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların bağlanmış 

hesabları - milli valyutada 
Qrup 3894 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların bağlanmış 

hesabları - xarici valyutada 
Qrup 3895 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların bağlanmış 

hesabları - qiymətli metallarla 
 

3893X/3894X/3895X (passiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və 
ictimai təşkilatların bağlanmış hesablarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların 
bağlanmış hesablarından məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların 
bağlanmış hesablarına mədaxil olunan məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup 3896 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlar qarşısında 

öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - milli valyutada 
Qrup 3897 
 
 
Qrup 3898 

Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlar qarşısında 
öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - xarici valyutada 
Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlar qarşısında 
öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - qiymətli metallarla 

 

 
38960/38970/38980 (passiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və 
ictimai təşkilatlar qarşısında öhdəliklərin amortizasiya olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə müsbət 
tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı 
fərq nəticəsində yaranan müsbət tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlar 
qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan 
çıxarılması zamanı müsbət tənzimləmələr üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlar 
qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 
 
 
38961/38971/38981 (kontr-passiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr 
və ictimai təşkilatlar qarşısında öhdəliklərin amortizasiya olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə 
mənfi tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri 
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arasındakı fərq nəticəsində yaranan mənfi tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlar 
qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlar 
qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan 
çıxarılması zamanı mənfi tənzimləmələr üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 
 
 
 
 
SİNİF  39      Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklərin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
İlkin tanınma: Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər ədalətli dəyərlə tanınır. 
Qiymətləndirmə: Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər effektiv faiz dərəcəsi 
metodundan istifadə edilməklə amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür.  
Uçotdan çıxarılma: Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər geri qaytarıldıqda, müqavilə 
şərtlərinə uyğun olaraq yerinə yetirildikdə və MHBS-də nəzərdə tutulan hallarda digər borc alətləri kimi 
rəsmiləşdirildikdə uçotdan çıxarılır. 
 
Qrup  3901 Səfirliklərin cari hesabları - milli valyutada 
Qrup  3902 Səfirliklərin cari hesabları - xarici valyutada 
Qrup  3903 Səfirliklərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
Qrup  3904 Konsulluqların cari hesabları - milli valyutada 
Qrup  3905 Konsulluqların cari hesabları - xarici valyutada 
Qrup  3906 Konsulluqların cari hesabları - qiymətli metallarla 
Qrup  3907 Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin cari hesabları - milli valyutada 

Qrup  3908 Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin cari hesabları - xarici valyutada 

Qrup  3909 Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin cari hesabları - qiymətli metallarla 
 

390X0 (passiv) - Bu hesablar səfirliklər, konsulluqlar və xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin cari 
hesablarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə xarici dövlətlərin rəsmi idarələrinin cari hesablarından məxaric olunan 
məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə xarici dövlətlərin rəsmi idarələrinin cari hesablarına mədaxil olunan məbləğlər 
əks olunur.  
 
390X1 (passiv) - Bu hesablar səfirliklər, konsulluqlar və xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin cari 
hesabları üzrə bloklaşdırılmış vəsaitlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə xarici dövlətlərin rəsmi idarələrinin bloklaşdırılmış cari hesablarından məxaric 
olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə xarici dövlətlərin rəsmi idarələrinin bloklaşdırılmış cari hesablarına mədaxil 
olunan məbləğlər əks olunur. 
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390X2 (passiv) - Bu hesablar səfirliklər, konsulluqlar və xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin cari 
hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 

Hesabların debeti üzrə xarici dövlətlərin rəsmi idarələrinin cari hesabları üzrə ödənilən faiz məbləğləri 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə xarici dövlətlərin rəsmi idarələrinin xərc hesablarında tanınan ödəniləcək faiz 
məbləğləri əks olunur. 
 
Qrup  3910 Səfirliklərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
Qrup  3911 Səfirliklərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
Qrup  3912 Səfirliklərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
Qrup  3913 Konsulluqların qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 
Qrup  3914 Konsulluqların qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 
Qrup  3915 Konsulluqların qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
Qrup  3916 Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup  3917 Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup  3918 Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup  3919 Səfirliklərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
Qrup  3920 Səfirliklərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
Qrup  3921 Səfirliklərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
Qrup  3922 Konsulluqların uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
Qrup  3923 Konsulluqların uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 
Qrup  3924 Konsulluqların uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
Qrup  3925 Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup  3926 Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup  3927 Xarici dövlətlərin digər rəsmi idarələrinin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
 

 
391X0/392X0 (passiv) - Bu hesablar səfirliklər, konsulluqlar və xarici dövlətlərin digər rəsmi 
idarələrindən cəlb olunmuş qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə xarici dövlətlərin rəsmi idarələrindən cəlb olunmuş depozitlər üzrə ödənilən, 
vaxtı keçmiş əsas borc hesablarına aid edilən və digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən məbləğlər əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə xarici dövlətlərin rəsmi idarələrindən cəlb olunmuş depozitlərin məbləği əks 
olunur. 
 
391X1/392X1 (passiv) - Bu hesablar səfirliklər, konsulluqlar və xarici dövlətlərin digər rəsmi 
idarələrindən cəlb olunmuş qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlər üzrə bloklaşdırılmış vəsaitlərin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə xarici dövlətlərin rəsmi idarələrinin bloklaşdırılmış depozit hesablarından 
məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə xarici dövlətlərin rəsmi idarələrinin bloklaşdırılmış depozit hesablarına mədaxil 
olunan məbləğlər əks olunur. 
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391X2/392X2 (passiv) - Bu hesablar səfirliklər, konsulluqlar və xarici dövlətlərin digər rəsmi 
idarələrindən cəlb olunmuş qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlərin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə xarici dövlətlərin rəsmi idarələrindən cəlb olunmuş depozitlər üzrə ödənilən və 
vaxtı keçmiş faiz borcu hesablarına aid edilən  faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə xarici dövlətlərin rəsmi idarələrindən cəlb olunmuş depozitlər üzrə xərc 
hesablarında tanınan ödəniləcək faiz məbləğləri əks olunur. 
 
391X3/392X3 (passiv) - Bu hesablar səfirliklər, konsulluqlar və xarici dövlətlərin digər rəsmi 
idarələrindən cəlb olunmuş qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur 
Hesabların debeti üzrə xarici dövlətlərin rəsmi idarələrindən cəlb olunmuş depozitlər üzrə ödənilən 
vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği  əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə xarici dövlətlərin rəsmi idarələrindən cəlb olunmuş depozitlər üzrə vaxtı keçmiş 
əsas borcların məbləği  əks olunur. 
 
 
 
391X4/392X4 (passiv) - Bu hesablar səfirliklər, konsulluqlar və xarici dövlətlərin digər rəsmi 
idarələrindən cəlb olunmuş qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə xarici dövlətlərin rəsmi idarələrindən cəlb olunmuş depozitlər üzrə ödənilən 
vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği  əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə xarici dövlətlərin rəsmi idarələrindən cəlb olunmuş depozitlər üzrə vaxtı keçmiş 
faiz borclarının məbləği əks olunur. 
 
Qrup  3993 Xarici dövlətlərin  rəsmi idarələrinin bağlanmış hesabları - milli valyutada 

Qrup  3994 Xarici dövlətlərin  rəsmi idarələrinin bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

Qrup  3995 Xarici dövlətlərin  rəsmi idarələrinin bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 
 

 
3993X/3994X/3995X (passiv) - Bu hesablar səfirliklər, konsulluqlar və xarici dövlətlərin digər rəsmi 
idarələrinin bağlanmış hesablarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə xarici dövlətlərin rəsmi idarələrinin bağlanmış hesablarından məxaric olunan 
məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə xarici dövlətlərin rəsmi idarələrinin bağlanmış hesablarına mədaxil olunan 
məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup  3996 Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - milli 

valyutada  
Qrup  3997 Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - xarici 

valyutada 
Qrup  3998 Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - qiymətli 

metallarla 
 

39960/39970/39980 (passiv) - Bu hesablar xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklərin 
amortizasiya olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə müsbət tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi 
ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan müsbət 



~ 408 ~ 
 

tənzimləmə-lərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət 
tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı müsbət tənzimləmələr 
üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət 
tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 
 
39961/39971/39981 (kontr-passiv) - Bu hesablar xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında 
öhdəliklərin amortizasiya olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə mənfi  tənzimləmələrin və müqavilə 
faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan 
mənfi  tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi 
tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi 
tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı mənfi tənzimləmələr 
üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 
 
 
 
 
 
SİNİF   40 
 

Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər  

 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında 
öhdəliklərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
İlkin tanınma: Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər ədalətli dəyərlə 
tanınır. 
Qiymətləndirmə: Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər effektiv faiz 
dərəcəsi metodundan istifadə edilməklə amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür.  
Uçotdan çıxarılma: Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər geri 
qaytarıldıqda, müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq yerinə yetirildikdə və MHBS-də nəzərdə tutulan hallarda 
digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirildikdə uçotdan çıxarılır. 
 
 Qrup  4001 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 
 Qrup  4011 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 
 Qrup  4021 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
 Qrup  4002 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 
 Qrup  4012 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 
 Qrup  4022 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
 Qrup  4003 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 

şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 
 Qrup  4013 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
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şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 
 

 Qrup  4023 
 
 
Qrup  4004        

        
 

 

İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
 
Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 

 

Qrup  4014 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

Qrup  4024 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 

Qrup  4005 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 

Qrup  4015 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

Qrup  4025 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 

Qrup  4006 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 

Qrup  4016 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

Qrup  4026 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 

Qrup  4007 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 
 

Qrup  4017 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

Qrup  4027 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 

Qrup  4008 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 

Qrup  4018 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 

Qrup  4028 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 

Qrup  4009 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari 
hesabları - milli valyutada 

Qrup  4019 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari 
hesabları - xarici valyutada 
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Qrup  4029 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari 
hesabları - qiymətli metallarla 

 

 
400X0/400X5/401X0/401X5/402X0/402X5 (passiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident/qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesablarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesablarından məxaric 
olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesablarına mədaxil olunan 
məbləğlər əks olunur.  
 
400X1/400X6/401X1/401X6/402X1/402X6 (passiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident/qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə bloklaşdırılmış vəsaitlərin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari 
hesablarından məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış cari hesablarına 
mədaxil olunan məbləğlər əks olunur. 
 
400X2/400X7/401X2/401X7/402X2/402X7 (passiv)  - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan 
rezident/qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlərin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə ödənilən faiz 
məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesabları üzrə xərc 
hesablarında tanınan ödəniləcək faiz məbləğləri əks olunur. 
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Qrup 4031 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 4041 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 4051 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 4032 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 4042 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 4052 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla  

Qrup 4033 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 4043 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 4053 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 4034 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 4044 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 4054 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 4035 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 4045 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 4055 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 4036 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 4046 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 4056 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 
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Qrup 4037 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 4047 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 4057 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 4038 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - milli valyutada  

Qrup 4048 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada  

Qrup 4058 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 4039 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin 
qısamüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 4049 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin 
qısamüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 4059 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin 
qısamüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 4061 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 4071 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 4081 Mədənçıxarma sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 4062 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 4072 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 4082 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və su təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla  

Qrup 4063 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 4073 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 4083 İnşaat və tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 4064 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 
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Qrup 4074 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 4084 Sənaye və istehsal sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 4065 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 4075 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 4085 Nəqliyyat və rabitə sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 4066 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 4076 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 4086 Ticarət və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 4067 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 4077 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 4087 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 
mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 4068 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada  

Qrup 4078 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada  

Qrup 4088 Daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi 
şəxslərin uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

Qrup 4069 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin 
uzunmüddətli depozitləri - milli valyutada 

Qrup 4079 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin 
uzunmüddətli depozitləri - xarici valyutada 

Qrup 4089 Digər sektorlarda fəaliyyət göstərən dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin 
uzunmüddətli depozitləri - qiymətli metallarla 

 

 
 
 



~ 414 ~ 
 

403X0/403X5/404X0/404X5/405X0/405X5/406X0/406X5/407X0/407X5/408X0/ 408X5 (passiv) - Bu 
hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan rezident/qeyri-rezident hüquqi şəxslərdən cəlb olunmuş 
qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərdən cəlb olunmuş depozitlər üzrə 
ödənilən, vaxtı keçmiş əsas borc hesablarına aid edilən və digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən 
məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərdən cəlb olunmuş depozitlərin 
məbləği əks olunur. 
 
403X1/403X6/404X1/404X6/405X1/405X6/406X1/406X6/407X1/407X6/408X1/ 408X6 (passiv) - Bu 
hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan rezident/qeyri-rezident hüquqi şəxslərdən cəlb olunmuş 
qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlər üzrə bloklaşdırılmış vəsaitlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış depozit 
hesablarından məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin bloklaşdırılmış depozit 
hesablarına mədaxil olunan məbləğlər əks olunur. 
 
403X2/403X7/404X2/404X7/405X2/405X7/406X2/406X7/407X2/407X7/408X2/ 408X7 (passiv) - Bu 
hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan rezident/qeyri-rezident hüquqi şəxslərdən cəlb olunmuş 
qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlərin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərdən cəlb olunmuş depozitlər üzrə 
ödənilən və vaxtı keçmiş faiz borcu hesablarına aid edi-lən faiz məbləğləri əks olunur. 

Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərdən cəlb olunmuş depozitlər üzrə 
xərc hesablarında tanınan ödəniləcək faiz məbləğləri əks olunur. 
 
403X3/403X8/404X3/404X8/405X3/405X8/406X3/406X8/407X3/407X8/408X3/ 408X8 (passiv) - Bu 
hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan rezident/qeyri-rezident hüquqi şəxslərdən cəlb olunmuş 
qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərdən cəlb olunmuş depozitlər üzrə 
ödənilən vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərdən cəlb olunmuş depozitlər üzrə 
vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği  əks olunur. 
 
403X4/403X9/404X4/404X9/405X4/405X9/406X4/406X9/407X4/407X9/408X4/ 408X9 (passiv) - Bu 
hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan rezident/qeyri-rezident hüquqi şəxslərdən cəlb olunmuş 
qısamüddətli/uzunmüddətli depozitlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərdən cəlb olunmuş depozitlər üzrə 
ödənilən vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərdən cəlb olunmuş depozitlər üzrə 
vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği əks olunur. 
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Qrup   4093 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - milli valyutada 

Qrup   4094 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

Qrup   4095 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin bağlanmış hesabları - qiymətli 
metallarla 

 

4093X/4094X/4095X (passiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan  rezident/qeyri-rezident 
hüquqi şəxslərin bağlanmış hesablarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin bağlanmış hesablarından 
məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin bağlanmış hesablarına mədaxil 
olunan məbləğlər əks olunur. 
 
 

Qrup   4096 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - 
milli valyutada 

Qrup   4097 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - 
xarici valyutada 

Qrup   4098 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - 
qiymətli metallarla 

 

 
40960/40970/40980 (passiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan  rezident/qeyri-rezident hüquqi 
şəxslər qarşısında öhdəliklərin amortizasiya olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə müsbət 
tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı 
fərq nəticəsində yaranan müsbət tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət 
tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı müsbət tənzimləmələr 
üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət 
tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 
 
 
40961/40971/40981 (kontr-passiv) - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan rezident/qeyri-rezident 
hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklərin amortizasiya olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə mənfi  
tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı 
fərq nəti-cəsində yaranan mənfi tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi 
tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi 
tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı mənfi tənzimləmələr 
üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 
 
 
 
 
SİNİF    41      Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər  
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklərin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
İlkin tanınma: Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər ədalətli dəyərlə tanınır. 
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Qiymətləndirmə: Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər effektiv faiz dərəcəsi 
metodundan istifadə edilməklə amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür.  
Uçotdan çıxarılma: Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər geri qaytarıldıqda, müqavilə 
şərtlərinə uyğun olaraq yerinə yetirildikdə və  MHBS-də nəzərdə tutulan hallarda digər borc alətləri kimi 
rəsmiləşdirildikdə uçotdan çıxarılır.  
 
Qrup   4101  Fiziki şəxslərin cari hesabları - milli valyutada 
Qrup   4102 Fiziki şəxslərin cari hesabları - xarici valyutada 
Qrup   4103 Fiziki şəxslərin cari hesabları - qiymətli metallarla 
Qrup   4104 Fərdi sahibkarların cari hesabları - milli valyutada 
Qrup   4105  Fərdi sahibkarların cari hesabları - xarici valyutada 
Qrup   4106 Fərdi sahibkarların cari hesabları - qiymətli metallarla 
 

410X0/410X5 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların cari 
hesablarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların cari hesablarından məxaric olunan məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların cari hesablarına mədaxil olunan məbləğlər 
əks olunur.  
 
410X1/410X6 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların cari 
hesabları üzrə bloklaşdırılmış vəsaitlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların bloklaşdırılmış cari hesablarından məxaric 
olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların bloklaşdırılmış cari hesablarına mədaxil 
olunan məbləğlər əks olunur. 
 
410X2/410X7 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların cari 
hesabları üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə ödənilən faiz məbləğləri 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə xərc hesablarında tanınan 
ödəniləcək faiz məbləğləri əks olunur. 
 
Qrup 4111 Fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları - milli valyutada 
Qrup 4112  Fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları - xarici valyutada 
Qrup 4113 Fiziki şəxslərin qısamüddətli əmanət hesabları - qiymətli metallarla 
 

Qrup 4121 Fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları - milli valyutada 
Qrup  4122 Fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları - xarici valyutada 
Qrup  4123 Fiziki şəxslərin uzunmüddətli əmanət hesabları - qiymətli metallarla 

 

411X0/411X5/412X0/412X5 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslərdən cəlb 
olunmuş qısamüddətli/uzunmüddətli əmanətlərin uçotunu apar-maq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslərdən cəlb olunmuş əmanətlər üzrə ödənilən, vaxtı keçmiş əsas borc 
hesablarına aid edilən və digər borc alətləri kimi rəsmiləşdirilən məbləğlər əks olunur. 

Hesabların krediti üzrə fiziki şəxslərdən cəlb olunmuş əmanətlərin məbləği əks olunur. 
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411X1/411X6/412X1/412X6 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslərdən cəlb 
olunmuş qısamüddətli/uzunmüddətli əmanətlər üzrə bloklaşdırılmış  vəsaitlərin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslərin  bloklaşdırılmış əmanət hesablarından məxaric olunan məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə fiziki şəxslərin bloklaşdırılmış əmanət hesablarına mədaxil olunan məbləğlər 
əks olunur. 
 
 
411X2/411X7/412X2/412X7 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslərdən cəlb 
olunmuş qısamüddətli/uzunmüddətli əmanətlər üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlərin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslərdən cəlb olunmuş əmanətlər üzrə ödənilən və vaxtı keçmiş faiz 
borcu hesablarına aid edilən faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə fiziki şəxslərdən cəlb olunmuş əmanətlər üzrə xərc hesablarında tanınan 
ödəniləcək faiz məbləğləri əks olunur. 
 
411X3/411X8/412X3/412X8 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslərdən cəlb 
olunmuş qısamüddətli/uzunmüddətli əmanətlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
 
Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslərdən cəlb olunmuş əmanətlər üzrə ödənilən vaxtı keçmiş əsas 
borcların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə fiziki şəxslərdən cəlb olunmuş əmanətlər üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların 
məbləği əks olunur. 
 
411X4/411X9/412X4/412X9 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslərdən cəlb 
olunmuş qısamüddətli/uzunmüddətli əmanətlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslərdən cəlb olunmuş əmanətlər üzrə ödənilən vaxtı keçmiş faiz 
borclarının məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə fiziki şəxslərdən cəlb olunmuş əmanətlər üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının 
məbləği əks olunur. 
 
Qrup   4193 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların bağlanmış hesabları - milli valyutada 

Qrup   4194 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların  bağlanmış hesabları - xarici valyutada 

Qrup   4195 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların  bağlanmış hesabları - qiymətli metallarla 
 

4193X/4194X/4195X (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların 
bağlanmış hesablarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların bağlanmış hesablarından məxaric olunan 
məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların bağlanmış hesablarına mədaxil olunan 
məbləğlər əks olunur. 
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Qrup   4196 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - milli 
valyutada 

Qrup   4197 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - xarici 
valyutada 

Qrup   4198 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə tənzimləmələr - qiymətli 
metallarla 

 

41960/41970/41980 (passiv) - Bu hesablar fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklərin 
amortizasiya olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə müsbət tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi 
ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan müsbət 
tənzimləmə-lərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət 
tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı müsbət tənzimləmələr 
üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə müsbət 
tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 
 
41961/41971/41981 (kontr-passiv) - Bu hesablar fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında 
öhdəliklərin amortizasiya olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə mənfi  tənzimləmələrin və müqavilə 
faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan 
mənfi  tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi 
tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə mənfi 
tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı mənfi tənzimləmələr 
üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 
 
 
 
 
SİNİF    42     Buraxılmış borc qiymətli kağızlar  
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar bank tərəfindən buraxılmış borc qiymətli kağızların uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
İlkin tanınma: Buraxılmış borc qiymətli kağızlar ədalətli dəyərlə tanınır. 
Qiymətləndirmə: Buraxılmış borc qiymətli kağızlar effektiv faiz dərəcəsi metodundan istifadə 
edilməklə amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür.   
Uçotdan çıxarılma: Buraxılmış borc qiymətli kağızlar müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq öhdəliklər 
yerinə yetirildikdə uçotdan çıxarılır. 
 
Qrup  4201 Veksellər - milli valyutada 
Qrup  4202 Veksellər - xarici valyutada 
Qrup  4203 Depozit sertifikatları - milli valyutada 
Qrup  4204 Depozit sertifikatları - xarici valyutada 
Qrup  4205 Əmanət sertifikatları - milli valyutada 
Qrup  4206 Əmanət sertifikatları - xarici valyutada 
Qrup  4207 İstiqrazlar - milli valyutada 
Qrup  4208 İstiqrazlar - xarici valyutada 
Qrup  4209 AMB-nin qiymətli kağızları - milli valyutada 
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Qrup  4210 AMB-nin qiymətli kağızları - xarici valyutada 
Qrup  4211 Buraxılmış digər borc qiymətli kağızlar - milli valyutada 
Qrup  4212 Buraxılmış digər borc qiymətli kağızlar - xarici valyutada 
 

 
420X0/421X0 (passiv) - Bu hesablar veksellər, depozit sertifikatları, əmanət sertifikatları, istiqrazlar, 
AMB-nin qiymətli kağızları və buraxılmış digər borc qiymətli kağızlar üzrə öhdəliklərin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə geri qaytarılan və vaxtı keçmiş əsas borc hesablarına aid edilən buraxılmış borc 
qiymətli kağızların dəyəri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə buraxılmış borc qiymətli kağızların dəyəri əks olunur. 
 
420X2/421X2 (passiv) - Bu hesablar veksellər, depozit sertifikatları, əmanət sertifikatları, istiqrazlar, 
AMB-nin qiymətli kağızları və buraxılmış digər borc qiymətli kağızlar üzrə hesablanmış ödəniləcək 
faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  

Hesabların debeti üzrə buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə ödənilən və vaxtı keçmiş faiz borcu 
hesablarına aid edilən faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə xərc hesablarında tanınan ödəniləcək 
faiz məbləğləri əks olunur. 
 
420X3/421X3 (passiv) - Bu hesablar veksellər, depozit sertifikatları, əmanət sertifikatları, istiqrazlar və 
buraxılmış digər borc qiymətli kağızlar üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur.  
Hesabların debeti üzrə buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə ödənilən vaxtı keçmiş əsas borcların 
məbləği  əks olunur.  
Hesabların krediti üzrə buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks 
olunur. 
 
420X4/421X4 (passiv) - Bu hesablar veksellər, depozit sertifikatları, əmanət sertifikatları, istiqrazlar və 
buraxılmış digər borc qiymətli kağızlar üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə ödənilən vaxtı keçmiş faiz borclarının 
məbləği  əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği 
əks olunur. 
 
Qrup  4296 Buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə tənzimləmələr - milli valyutada  
Qrup  4297 Buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə tənzimləmələr - xarici valyutada 
 
42960/42970 (passiv) - Bu hesablar buraxılmış borc qiymətli kağızların amortizasiya olunmuş dəyərinin 
müəyyən edilməsi üzrə müsbət tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə 
bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan müsbət tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə müsbət tənzimləmələrin amortizasiyası 
məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı müsbət tənzimləmələr üzrə silinən qalıq məbləği əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə müsbət tənzimləmələrin məbləği əks 
olunur. 
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42961/42971 (kontr-passiv) - Bu hesablar buraxılmış borc qiymətli kağızların amortizasiya olunmuş 
dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə mənfi tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə 
alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan mənfi tənzimləmələrin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə mənfi tənzimləmələrin məbləği əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə mənfi tənzimləmələrin amortizasiyası 
məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı mənfi tənzimləmələr üzrə silinən qalıq məbləği əks 
olunur. 
 
 
 
 
SİNİF  43     Digər əməliyyatlar 

Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar broker, lizinq, faktorinq, forfeytinq, anderraytinq, market-
meyker və digər əməliyyatların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
İlkin tanınma: Digər əməliyyatlar ədalətli dəyərlə tanınır. 
Qiymətləndirmə: Digər əməliyyatlar effektiv faiz dərəcəsi metodundan istifadə edilməklə amortizasiya 
olunmuş dəyərlə ölçülür. 
Uçotdan çıxarılma: Digər əməliyyatlar müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq öhdəliklər yerinə yetirildikdə 
uçotdan çıxarılır. 
 

Qrup  4320 Broker əməliyyatları - milli valyutada 
Qrup  4321 Broker əməliyyatları - xarici valyutada 
Qrup  4322 Lizinq əməliyyatları - milli valyutada 
Qrup  4323 Lizinq əməliyyatları - xarici valyutada 
Qrup  4324 Faktorinq əməliyyatları - milli valyutada 
Qrup  4325 Faktorinq əməliyyatları - xarici valyutada 
Qrup  4326 Forfeytinq əməliyyatları - milli valyutada 
Qrup  4327 Forfeytinq əməliyyatları - xarici valyutada 
Qrup  4328 Anderraytinq və market-meyker əməliyyatları - milli valyutada 
Qrup  4329 Anderraytinq və market-meyker əməliyyatları - xarici valyutada 
Qrup  4330 Digər əməliyyatlar - milli valyutada 
Qrup  4331 Digər əməliyyatlar - xarici valyutada 
Qrup  4332 Digər əməliyyatlar - qiymətli metallarla 
  

432X0/433X0 (passiv) - Bu hesablar broker, lizinq, faktorinq, forfeytinq, ander-raytinq, market-meyker 
və digər əməliyyatlar üzrə öhdəliklərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə broker, lizinq, faktorinq, forfeytinq, anderraytinq, market-meyker və digər 
əməliyyatlar üzrə ödənilən, vaxtı keçmiş borc hesablarına aid edilən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə broker, lizinq, faktorinq, forfeytinq, anderraytinq, market-meyker və digər 
əməliyyatlar üzrə ödəniləcək məbləğlər əks olunur. 
 
432X2/433X2 (passiv) - Bu hesablar broker, lizinq, faktorinq, forfeytinq, anderraytinq və market-meyker 
və digər əməliyyatlar üzrə hesablanmış ödəniləcək haqq və komissiyaların/faizlərin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
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Hesabların debeti üzrə broker, lizinq, faktorinq, forfeytinq, anderraytinq, market-meyker və digər 
əməliyyatlar üzrə ödənilən və vaxtı keçmiş borc hesablarına aid edilən haqq və komissiya/faiz məbləğləri 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə broker, lizinq, faktorinq, forfeytinq, anderraytinq, market-meyker və digər 
əməliyyatlar üzrə xərc hesablarında tanınan ödəniləcək haqq və komissiya/faiz məbləğləri əks olunur. 
 
432X3/433X3/433X4 (passiv) - Bu hesablar broker, lizinq, faktorinq, forfeytinq və digər əməliyyatlar 
üzrə vaxtı keçmiş borcların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə broker, lizinq, faktorinq, forfeytinq və digər əməliyyatlar üzrə ödənilən vaxtı 
keçmiş borcların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə broker, lizinq, faktorinq, forfeytinq və digər əməliyyatlar üzrə vaxtı keçmiş 
borcların məbləği əks olunur. 
 
Qrup   4396   Digər əməliyyatlar üzrə tənzimləmələr - milli vayutada 
Qrup   4397   Digər əməliyyatlar üzrə tənzimləmələr - xarici vayutada 
Qrup   4398   Digər əməliyyatlar üzrə tənzimləmələr - qiymətli metallarda 
 
43960/43970/43980 (passiv) - Bu hesablar digər əməliyyatlar üzrə öhdəliklərin amortizasiya olunmuş 
dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə müsbət tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə 
alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan müsbət tənzimləmələrin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 

Hesabların debeti üzrə digər əməliyyatlar üzrə müsbət tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və 
vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı müsbət tənzimləmələr üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 

Hesabların krediti üzrə digər əməliyyatlar üzrə müsbət tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 

 
43961/43971/43981 (kontr-passiv) - Bu hesablar digər əməliyyatlar üzrə öhdəliklərin amortizasiya 
olunmuş dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə mənfi tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar 
maliyyə alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan mənfi tənzimləmələrin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 

Hesabların debeti üzrə digər əməliyyatlar üzrə mənfi tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə digər əməliyyatlar üzrə mənfi tənzimləmələrin amortizasiyası məbləği və 
vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı mənfi tənzimləmələr üzrə silinən qalıq məbləği əks olunur. 
 
 
 
SİNİF  44    Mənfəət vergisi üzrə öhdəliklər 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar cari və təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə öhdəliklərin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur.  
İlkin tanınma: Mənfəət vergisi üzrə öhdəliklər ilkin dəyərlə tanınır. 
Qiymətləndirmə: Cari mənfəət vergisi öhdəliyi hesabat dövrünün sonuna mövcud olan vergi dərəcələri 
əsasında qiymətləndirilərək ödəniləcək məbləğ həcmində ölçülür. 
Təxirə salınmış mənfəət vergisi öhdəliyi hesabat dövrünün sonuna uçotda olan və ya hesabat dövründə 
uçota alınmış öhdəliyin realizə olunduğu dövrə tətbiq edilməsi gözlənilən vergi dərəcələri ilə ölçülür.  
Uçotdan çıxarılma: Cari mənfəət vergisi öhdəliyi cari vergi aktivləri ilə əvəzləşdirilməklə yerinə 
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yetirildikdə və ödənildikdə uçotdan çıxarılır. 
Təxirə salınmış mənfəət vergisi öhdəliyi çıxıla bilən müvəqqəti fərqlər aradan qaldırıldıqda, təxirə 
salınmış vergi aktivləri ilə əvəzləşdirilməklə yerinə yetirildikdə və ödənildikdə uçotdan çıxarılır. 
 
Qrup   4401   Cari mənfəət vergisi üzrə öhdəliklər - milli valyutada 
 
44010 (passiv) - Bu hesab cari mənfəət vergisi üzrə öhdəliklərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə cari mənfəət vergisi üzrə ödənilən və köçürülmüş avans məbləğləri ilə 
əvəzləşdirilən məbləğlər əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə cari mənfəət vergisi üzrə ödəniləcək məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   4451   Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə öhdəliklər - mili valyutada  
 
44510 (passiv) - Bu hesab təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə öhdəliklərin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə təxirə salınmış mənfəət vergisi öhdəliyinin təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivi ilə 
əvəzləşdirilən məbləği və təxirə salınmış mənfəət vergisi öhdəliyi üzrə dəyərin azalması məbləği əks 
olunur. 
Hesabın krediti üzrə təxirə salınmış mənfəət vergisi öhdəliyinin məbləği əks olunur. 
 
 
 
SİNİF   45      Digər öhdəliklər 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar digər öhdəliklərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
İlkin tanınma: Digər öhdəliklər MHBS-yə uyğun olaraq ilkin və ya ədalətli dəyərlə tanınır. 
Qiymətləndirmə: Digər öhdəliklər MHBS-yə uyğun olaraq ilkin dəyərlə, ədalətli dəyərlə və ya effektiv 
faiz dərəcəsi metodundan istifadə edilməklə amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür. 
Uçotdan çıxarılma: Digər öhdəliklər müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq yerinə yetirildikdə və məxaric 
olunduqda uçotdan çıxarılır. 
 
Qrup  4501 Ödənilməkdə olan məbləğlər - milli valyutada 
Qrup  4502 Ödənilməkdə olan məbləğlər - xarici valyutada 
 

4501X/4502X (passiv) - Bu hesablar ödəniş kartları, xarici valyutanın və qiymətli metalların 
alınması/satılması üzrə başa çatdırılmamış hesablaşmaların, xidmətlər üzrə hesablaşmaların və digər 
ödənilməkdə olan məbləğlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə ödənilməkdə olan məbləğlər üzrə balansdan silinən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ödənilməkdə olan məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   4503 Hesablanmış komissiyalar - milli valyutada 
Qrup   4504 Hesablanmış komissiyalar - xarici valyutada 
  

 

4503X/4504X (passiv) - Bu hesablar banklarla əməliyyatlar və digər xidmətlər üzrə hesablanmış 
ödəniləcək komissiyaların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə ödənilən komissiyaların məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə xərc hesablarında tanınan ödəniləcək komissiyaların məbləği əks olunur. 
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Qrup   4505 İşçilərlə hesablaşmalar - milli valyutada 
Qrup   4506 İşçilərlə hesablaşmalar - xarici valyutada 
 

4505X/4506X (passiv) - Bu hesablar işçilərlə hesablaşmaların (əmək haqqı, mükafat, bonus, avans 
məbləğləri, ezamiyyə, alimentlər və s.) uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur 
Hesabların debeti üzrə işçilərlə hesablaşmalar üzrə ödənilən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə xərc hesablarında tanınan işçilərə ödəniləcək məbləğlər əks olunur. 
Qrup   4507 Müəyyən edilməmiş məbləğlər - milli valyutada 
Qrup   4508 Müəyyən edilməmiş məbləğlər - xarici valyutada 
 

 
4507X/4508X (passiv) - Bu hesablar banklararası və digər əməliyyatlar üzrə müəyyən edilməmiş 
məbləğlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə müəyyən edildikdən sonra müvafiq hesablara köçürülən və geri qaytarılan 
məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə müəyyən edilməmiş məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   4509 Dövlət Büdcəsi ilə hesablaşmalar - milli valyutada 
Qrup   4510 Vergilər üzrə kreditor borclar (mənfəət vergisi istisna olmaqla) - milli valyutada 

Qrup   4511 Dövlət fondları və digər fondlarla hesablaşmalar - milli valyutada 
 

4509X/4510X/4511X (passiv) - Bu hesablar Dövlət Büdcəsi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, pensiya 
fondları və digər fondlarla hesablaşmaların və mənfəət vergisi istisna olmaqla digər vergilər (əlavə 
dəyər vergisi, hüquqi şəxslərin əmlak vergisi, hüquqi şəxslərin torpaq vergisi, fiziki şəxslərin gəlir 
vergisi, yol vergisi, mənbədən tutulan vergi və s.) üzrə kreditor borcların uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 

Hesabların debeti üzrə Dövlət Büdcəsi, dövlət fondları və digər fondlara ödənilən və ödənilmiş 
avanslarla əvəzləşdirilən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə Dövlət Büdcəsi, dövlət fondları və digər fondlara ödəniləcək məbləğlər əks 
olunur. 
 
Qrup   4515 Gələcək dövrün gəlirləri - milli valyutada 
Qrup   4516 Gələcək dövrün gəlirləri - xarici valyutada 
 

 
4515X/4516X (passiv) - Bu hesablar bank əməliyyatları, təsərrüfat əməliyyatları, anderraytinq, market-
meyker əməliyyatları və digər əməliyyatlar üzrə gələcək dövrün gəlirlərinin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə balansdan silinən gələcək dövrün gəlir məbləğləri əks olunur. 

Hesabların krediti üzrə gələcək dövrün gəlir məbləğləri əks olunur. 
 
Qrup   4517 Filiallararası hesablaşmalar üzrə öhdəliklər - milli valyutada 
Qrup   4518 Filiallararası hesablaşmalar üzrə öhdəliklər - xarici valyutada 
 

 
4517X/4518X (passiv) - Bu hesablar filiallararası hesablaşmaların uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
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Bu hesabların qalığı müvafiq olaraq 2517X/2518X saylı hesabların qalığına bərabər olmalıdır. 
Hesabların debeti üzrə filiallararası hesablaşmalar üzrə məxaric olunan məbləğlər əks olunur.  
Hesabların krediti üzrə filiallararası hesablaşmalar üzrə mədaxil olunan məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   4519 Şərti öhdəliklər üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 
  
4519X (passiv) - Bu hesablar iddialar, qarantiyalar və digər şərti öhdəliklər üzrə ehtiyatların uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə şərti öhdəliklər üzrə bərpa olunan və balansdan silinən ehtiyatların məbləği əks 
olunur.  
Hesabların krediti üzrə şərti öhdəliklər üzrə yaradılmış ehtiyatların məbləği əks olunur. 
 
Qrup    4521 Hesablanmış dividentlər - milli valyutada 
  
4521X (passiv) - Bu hesablar adi səhmlər, imtiyazlı səhmlər və paylar üzrə hesablanmış dividendlərin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə ödənilən dividendlərin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ödəniləcək dividendlərin məbləği əks olunur. 
 
Qrup   4523 Səhmdarlardan alınmış avanslar - milli valyutada 
  
4523X (passiv) - Bu hesablar səhmdarlardan alınmış, qeydiyyata alınmamış kapitalın, adi səhmlərin, 
imtiyazlı səhmlərin və payların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə səhmlərin qeydiyyata alınması nəticəsində öhdəliyin azalması məbləği əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə səhmdarlardan alınmış avanslar üzrə öhdəliklərin məbləği əks olunur. 
 

Qrup    4524 Səhmlər əsasında ödənişlər üzrə öhdəliklər - milli valyutada  
  
45240 (passiv) - Bu hesab səhmlər əsasında ödənişlər üzrə öhdəliklərin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə səhmlər əsasında ödənişlər üzrə ödənilən öhdəliklərin məbləği əks olunur. 

Hesabların krediti üzrə səhmlər əsasında ödənişlər üzrə öhdəliklərin məbləği əks olunur. 
 
Qrup   4527 Digər öhdəliklər - milli valyutada 
Qrup   4528 Digər öhdəliklər - xarici valyutada 
Qrup   4529 Digər öhdəliklər - qiymətli metallarla 
 

4527X/4528X/4529X (passiv) - Bu hesablar digər öhdəliklərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 

Hesabların debeti üzrə digər öhdəliklər üzrə məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 

Hesabların krediti üzrə digər öhdəliklər üzrə mədaxil olunan məbləğlər əks olunur. 
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SİNİF   46      Törəmə maliyyə alətləri 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlardan (forvard, opsion, 
SVOP, fyuçers və s.) yaranan öhdəliklərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
İlkin tanınma və qiymətləndirmə: Törəmə maliyyə alətləri ədalətli dəyərlə tanınır və ölçülür. 
Uçotdan çıxarılma: Törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlardan yaranan öhdəliklər müqavilə şərtlərinə 
uyğun olaraq yerinə yetirildikdə, törəmə maliyyə alətinin ədalətli dəyəri nominal dəyərindən çox olduqda 
və balansdan silindikdə uçotdan çıxarılır. 
 
Qrup  4601 Törəmə maliyyə alətləri - milli valyutada 
Qrup  4602 Törəmə maliyyə alətləri - xarici valyutada 
 

 
4601X/4602X (passiv) - Bu hesablar törəmə maliyyə alətləri üzrə öhdəliklərin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə törəmə maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərində müsbət dəyişikliklərin məbləği, 
öhdəliklər üzrə ödənilən məbləğlər və uçotdan çıxarılması zamanı silinən mənfi qalıq məbləği əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə törəmə maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərinin nominal dəyərindən az olan 
məbləği və ədalətli dəyərində mənfi dəyişikliklərin məbləği əks olunur. 
 
 
SİNİF  47      Xaric olunan qrup  
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar xaric olunan qrup üzrə passivlərin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
İlkin tanınma və qiymətləndirmə: Xaric olunan qrup üzrə passivlər ədalətli dəyərlə tanınır. 
Uçotdan çıxarılma: Xaric olunan qrup üzrə passivlər satıldıqda uçotdan çıxarılır. 
 
Qrup   4702 Xaric olunan qrup üzrə passivlər 
  
47020 (passiv) - Bu hesab xaric olunan qrup üzrə passivlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə xaric olunan qrup üzrə passivlərin uçotdan çıxarılması məbləği əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə xaric olunan qrup üzrə passivlərin məbləği əks olunur. 
 
 
 
SİNİF  48 
 
 

İmtiyazlı səhmlər və pay formasında buraxılmış maliyyə öhdəlikləri 
 

Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar imtiyazlı səhmlər və pay formasında buraxılmış maliyyə 
öhdəliklərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
İlkin tanınma: İmtiyazlı səhmlər və pay formasında buraxılmış maliyyə öhdəlikləri ilkin dəyərlə tanınır. 
Qiymətləndirmə: İlkin tanınmadan sonra imtiyazlı səhmlər və pay formasında buraxılmış maliyyə 
öhdəlikləri effektiv faiz dərəcəsi metodundan istifadə edilməklə amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür. 
Uçotdan çıxarılma: İmtiyazlı səhmlər və pay formasında buraxılmış maliyyə öhdəlikləri müqavilə 
şərtlərinə uyğun olaraq yerinə yetirildikdə uçotdan çıxarılır. 
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Qrup  4801 İmtiyazlı səhmlər formasında buraxılmış maliyyə öhdəlikləri - milli valyutada 
Qrup  4802 Pay formasında buraxılmış maliyyə öhdəlikləri - milli valyutada 
 

 

48010/48020 (passiv) - Bu  hesablar imtiyazlı səhmlərin və pay formasında buraxılmış maliyyə 
öhdəliklərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  

Hesabların debeti üzrə geri qaytarılan imtiyazlı səhmlərin və pay formasında buraxılmış maliyyə 
öhdəliklərinin dəyəri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə emissiya olunan imtiyazlı səhmlərin və pay formasında buraxılmış maliyyə 
öhdəliklərinin dəyəri əks olunur. 
 
 
SİNİF    49     Subordinasiya borc öhdəlikləri 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar subordinasiya borc öhdəliklərinin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
İlkin tanınma: Subordinasiya borc öhdəlikləri ədalətli dəyərlə tanınır. 
Qiymətləndirmə: Subordinasiya borc öhdəlikləri effektiv faiz dərəcəsi metodundan istifadə edilməklə 
amortizasiya olunmuş dəyərlə ölçülür. 
Uçotdan çıxarılma: Subordinasiya borc öhdəlikləri müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq yerinə yetirildikdə  
uçotdan çıxarılır.  
 
Qrup   4901 Subordinasiya borc öhdəlikləri - milli valyutada 
Qrup   4902 Subordinasiya borc öhdəlikləri - xarici valyutada 
 

 

490X0/490X5 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezidentlərdən alınmış subordinasiya borc 
öhdəliklərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə ödənilən və vaxtı keçmiş əsas borc 
hesablarına aid edilən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə alınmış subordinasiya borc öhdəliklərinin məbləği əks olunur. 
 
490X2/490X7 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezidentlərdən alınmış subordinasiya borc 
öhdəlikləri üzrə hesablanmış ödəniləcək faizlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə ödənilən və vaxtı keçmiş faiz borcu 
hesablarına aid edilən faiz məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə xərc hesablarında tanınan ödəniləcək faiz 
məbləğləri əks olunur. 
 
490X3/490X8 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezidentlərdən alınmış subordinasiya borc 
öhdəlikləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların uçotunu  aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə ödənilən vaxtı keçmiş əsas borcların 
məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə vaxtı keçmiş əsas borcların məbləği əks 
olunur. 
 
490X4/490X9 (passiv) - Bu hesablar rezident/qeyri-rezidentlərdən alınmış subordinasiya borc 
öhdəlikləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə ödənilən vaxtı keçmiş faiz borclarının 
məbləği əks olunur. 
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Hesabların krediti üzrə subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə vaxtı keçmiş faiz borclarının məbləği əks 
olunur. 
Qrup   4996 Subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə tənzimləmələr - milli valyutada 

Qrup   4997 Subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə tənzimləmələr - xarici valyutada 
 

 
49960/49970 (passiv) - Bu hesablar subordinasiya borc öhdəliklərinin amortizasiya olunmuş dəyərinin 
müəyyən edilməsi üzrə müsbət tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə alətləri üzrə 
bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan müsbət tənzimləmələrin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə müsbət tənzimləmələrin amortizasiyası 
məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı müsbət tənzimləmələr üzrə silinən qalıq məbləği əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə müsbət tənzimləmələrin məbləği əks 
olunur. 
 
49961/49971 (kontr-passiv) - Bu hesablar subordinasiya borc öhdəliklərinin amortizasiya olunmuş 
dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə mənfi tənzimləmələrin və müqavilə faiz dərəcəsi ilə oxşar maliyyə 
alətləri üzrə bazar faiz dərəcələri arasındakı fərq nəticəsində yaranan mənfi tənzimləmələrin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə mənfi tənzimləmələrin məbləği əks olunur. 

Hesabların krediti üzrə subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə mənfi tənzimləmələrin amortizasiyası 
məbləği və vəsaitlərin uçotdan çıxarılması zamanı mənfi tənzimləmələr üzrə silinən qalıq məbləği əks 
olunur. 
 
 
KAPİTAL 
 
SİNİF    50      Kapital 

Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar səhmdarlarla əməliyyatların və kapitalda əks olunan digər 
əməliyyatların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
 
Qrup   5001 AMB-nin nizamnamə kapitalı 

 
50010 (passiv) - Bu hesab AMB-nin nizamnamə kapitalının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə əməliyyat aparılmır. 
Hesabın krediti üzrə AMB-nin nizamnamə kapitalının artırılması üçün cari maliyyə ilinin mənfəətindən 
köçürülən məbləğlər əks olunur. 
  
Qrup   5002 Kredit təşkilatlarının nizamnamə kapitalı 

 
50020/50021 (passiv) - Bu hesablar kredit təşkilatları tərəfindən buraxılmış adi və imtiyazlı səhmlərin 
nominal dəyəri ilə uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə kredit təşkilatlarının nizamnamə kapitalı üzrə geri alınmış ləğv edilən adi və 
imtiyazlı səhmlərin dəyəri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə kredit təşkilatlarının nizamnamə kapitalı üzrə emissiya olunan adi və imtiyazlı 
səhmlərin dəyəri əks olunur. 
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Qrup   5003 Emissiya gəliri 
 

50030/50031(passiv)  - Bu hesablar səhmlər üzrə emissiya gəlirinin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə əməliyyat aparılmır. 
Hesabların krediti üzrə adi və imtiyazlı səhmlərin emissiyasından yaranan gəlir məbləği əks olunur. 
 
Qrup   5004 Geri alınmış səhmlər 

 
50040/50041(aktiv) - Bu hesablar kredit təşkilatları tərəfindən səhmdarlardan geri alınmış səhmlərin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə kredit təşkilatları tərəfindən geri alınan səhmlər üzrə ödənilən məbləğlər əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə kredit təşkilatları tərəfindən geri alınmış səhmlərin yenidən satışından mədaxil 
olunan məbləğlər və ləğv edilən səhmlərin dəyəri əks olunur. 
 
 
Qrup   5006 Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə ehtiyatlar 

 
50060/50061 (passiv) - Bu hesablar ədalətli dəyərlə ölçülən əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlərin 
yenidən qiymətləndirilməsi üzrə ehtiyatların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlərin növbəti yenidənqiymətləndirmə üzrə 
dəyərinin azalması məbləğləri və uçotdan çıxarılması zamanı yenidənqiymətləndirmə üzrə silinən 
müsbət qalıq məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlərin yenidənqiymətləndirmə üzrə dəyərinin 
artması məbləğləri əks olunur. 
 
Qrup    5009 Satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə ehtiyatlar 

  
50090 (aktiv-passiv) - Bu hesab satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların yenidən qiymətləndirilməsi 
üzrə ehtiyatların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların yenidənqiymətləndirmə üzrə dəyərinin 
azalması məbləğləri və uçotdan çıxarılması zamanı yenidənqiymətləndirmə üzrə silinən müsbət qalıq 
məbləğləri əks olunur. 
Hesabın kredit üzrə satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların yenidənqiymətləndirmə üzrə dəyərinin 
artması məbləğləri, dəyərdən düşmə üzrə xərc hesablarına aid edilən və uçotdan çıxarılması zamanı 
yenidənqiymətləndirmə üzrə silinən mənfi qalıq məbləğləri əks olunur. 
 
Qrup    5010 Digər yenidənqiymətləndirmə ehtiyatları 
  
50100 (aktiv-passiv) - Bu hesab digər yenidənqiymətləndirmə ehtiyatlarının uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə digər yenidənqiymətləndirmə ehtiyatlarının azalması məbləğləri və 
yenidənqiymətləndirmə üzrə silinən müsbət qalıq məbləğləri əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə digər yenidənqiymətləndirmə ehtiyatlarının artması məbləğləri və 
yenidənqiymətləndirmə üzrə silinən mənfi qalıq məbləğləri əks olunur. 
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Qrup    5011 Keçmiş illərin mənfəəti/zərəri 
  
50110 (aktiv-passiv) - Bu hesab keçmiş illərin mənfəəti/zərərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
 
Hesabın debeti üzrə 50120 saylı «keçmiş maliyyə ilinin təsdiq olunmamış mənfəəti/zərəri» hesabından 
auditor tərəfindən təsdiq edildikdən sonra köçürülən zərər məbləği, 50111 saylı «kapital ehtiyatları» 
hesabına köçürülən məbləğlər və ödənilməsi elan olunan dividend məbləğləri əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə 50120 saylı «keçmiş maliyyə ilinin təsdiq olunmamış mənfəəti/zərəri» hesabından 
auditor tərəfindən təsdiq edildikdən sonra köçürülən mənfəət məbləği və 50111 saylı «kapital ehtiyatları» 
hesabından bərpa olunan məbləğlər əks olunur. 
 
50111 (passiv) - Bu hesab kapital ehtiyatlarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə 50110 saylı «keçmiş illərin mənfəəti/zərəri» hesabına bərpa olunan məbləğlər əks 
olunur. 
Hesabın krediti üzrə 50110 saylı «keçmiş illərin mənfəəti/zərəri» hesabından mədaxil məbləğlər əks 
olunur. 
 
Qrup    5012 Keçmiş maliyyə ilinin təsdiq olunmamış mənfəəti/zərəri 

  
50120 (aktiv-passiv) - Bu hesab keçmiş maliyyə ilinin təsdiq olunmamış mənfəəti/zərərinin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabından köçürülən cari 
maliyyə ilinin zərər məbləği və auditor tərəfindən təsdiq edildikdən sonra 50110 saylı «keçmiş illərin 
mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən mənfəət məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabından köçürülən cari 
maliyyə ilinin mənfəət məbləği və auditor tərəfindən təsdiq edildikdən sonra 50110 saylı «keçmiş illərin 
mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən zərər məbləği əks olunur. 
 
Qrup    5013 Cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri 
  
50131 (aktiv-passiv) - Bu hesab cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabın debeti üzrə cari maliyyə ilinin xərc məbləğləri və 50120 saylı «keçmiş maliyyə ilinin təsdiq 
olunmamış mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən cari maliyyə ilinin mənfəət məbləği əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə cari maliyyə ilinin gəlir məbləğləri və 50120 saylı «keçmiş maliyyə ilinin təsdiq 
olunmamış mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən cari maliyyə ilinin zərər məbləği əks olunur. 

  
 
 
  GƏLİRLƏR 

 
SİNİF    60       Qiymətli kağızlar üzrə faiz gəlirləri 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar qiymətli kağızlar üzrə faiz/kupon gəlirləri, mükafat gəlirləri və 
diskontun amortizasiyası üzrə gəlirlərin uçotunu aparmaq  üçün istifadə olunur. 
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Qrup   6001 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızlar üzrə 
faiz/kupon gəlirləri - milli valyutada 

Qrup   6002 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızlar üzrə 
faiz/kupon gəlirləri - xarici valyutada 

 

6001X/6002X - Bu hesablar ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət, 
rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızları üzrə faiz/kupon gəlirlərinin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 

Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızlar 
üzrə faiz/kupon gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
 
Qrup   6011  Satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar üzrə faiz/kupon gəlirləri - milli valyutada  
Qrup   6012 Satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar üzrə faiz/kupon gəlirləri - xarici valyutada 

 

6011X/6012X - Bu hesablar satış üçün mövcud olan dövlət, rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və 
digər sektorların qiymətli kağızları üzrə faiz/kupon gəlirlərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 

Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar üzrə faiz/kupon gəlirlərinin məbləği əks 
olunur. 
 
Qrup   6021  Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə faiz/kupon 

gəlirləri - milli valyutada 
Qrup   6022 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə faiz/kupon 

gəlirləri - xarici valyutada 
 

6021X/6022X - Bu hesablar ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət, rezident/qeyri-
rezident maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızları üzrə faiz/kupon gəlirlərinin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə faiz/kupon 
gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
 
Qrup   6031 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə diskontun 

amortizasiyası üzrə gəlirlər - milli valyutada 
Qrup   6032 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə diskontun 

amortizasiyası üzrə gəlirlər - xarici valyutada 
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6031X/6032X - Bu hesablar ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət, rezident/qeyri-
rezident maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızları üzrə diskontun amortizasiyası üzrə 
gəlirlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə diskontun 
amortizasiyası üzrə gəlirlərin məbləği əks olunur. 

Qrup   6041 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə mükafat gəlirləri - 
milli valyutada 

Qrup   6042 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə mükafat gəlirləri - 
xarici valyutada 

 

6041X/6042X - Bu hesablar ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət, rezident/qeyri-
rezident maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızları üzrə mükafat gəlirlərinin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə mükafat 
gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
 
 
 
 
 SİNİF  61 Maliyyə sektoru və beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri 

 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar maliyyə sektoru və beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə 
faiz gəlirlərinin uçotunu aparmaq  üçün istifadə olunur. 
 
Qrup   6101 AMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada  

Qrup   6102 AMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

Qrup   6111 Banklarda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada  

Qrup   6112 Banklarda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici 
valyutada 

Qrup   6121  Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə faiz 
gəlirləri - milli valyutada 

Qrup   6122 Xarici mərkəzi/milli banklarda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə faiz 
gəlirləri - xarici valyutada 

Qrup   6131 Bank olmayan kredit təşkilatları ilə һesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada  

Qrup   6132 Bank olmayan kredit təşkilatları ilə һesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

Qrup   6141 Digər maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri -   milli valyutada 

Qrup   6142 Digər maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri -   xarici valyutada 
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610X0/611X0/611X5/612X0 - Bu hesablar AMB, xarici mərkəzi/milli banklar və rezident/qeyri-rezident 
banklardakı «nostro» müxbir hesabları üzrə faiz gəlirlərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB, xarici mərkəzi/milli banklar və rezident/qeyri-rezident banklardakı 
«nostro» müxbir hesabları üzrə faiz gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
 
611X1/611X6/612X1/613X1/613X6/614X1/614X6 - Bu hesablar xarici mərkəzi/milli banklar, 
rezident/qeyri-rezident banklar, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər maliyyə 
institutlarının overdraft hesabları üzrə faiz gəlirlərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə xarici mərkəzi/milli banklar, rezident/qeyri-rezident banklar, rezident/qeyri-
rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarının overdraft hesabları üzrə faiz 
gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
 
610X2/611X2/611X7/612X2/614X7 - Bu hesablar AMB, xarici mərkəzi/milli banklar, rezident/qeyri-
rezident banklar və qeyri-rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş depozitlər üzrə faiz 
gəlirlərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB, xarici mərkəzi/milli banklar, rezident/qeyri-rezident banklar və qeyri-
rezident digər maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş depozitlər üzrə faiz gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
 
611X3/611X8/612X3/613X3/613X8/614X3/614X8 - Bu hesablar xarici mərkəzi/milli banklar, 
rezident/qeyri-rezident banklar, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər maliyyə 
institutlarına verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirlərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə xarici mərkəzi/milli banklar, rezident/qeyri-rezident banklar, rezident/qeyri-
rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər üzrə faiz 
gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
 
610X4/611X4/611X9/612X4/613X4/613X9/614X4/614X9 - Bu hesablar AMB, xarici mərkəzi/milli 
banklar, rezident/qeyri-rezident banklar, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər 
maliyyə institutları ilə əks-REPO əməliyyatları üzrə faiz gəlirlərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB, xarici mərkəzi/milli banklar, rezident/qeyri-rezident banklar, 
rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları ilə əks-REPO 
əməliyyatları üzrə faiz gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
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Qrup   6151 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

Qrup   6152 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

Qrup   6153 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri - xüsusi borcalma 
hüquqlarında 

 

6151X/6152X/6153X - Bu hesablar Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər beynəlxalq maliyyə institutları 
ilə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirlərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə 
hesablaşmalar üzrə faiz gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
 
 

Qrup   6171 Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
borclar üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

Qrup   6172 Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar üzrə 
faiz gəlirləri - xarici valyutada 

 
61710/61720 - Bu hesablar maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş borclar üzrə faiz gəlirlərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə vaxtı 
keçmiş borclar üzrə faiz gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
 
 
 
 
SİNİF    62 Büdcə təşkilatları, dövlət fondları, dövlət mülkiyyətində olan  hüquqi şəxslər, 

bələdiyyələr və ictimai təşkilatlarla hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri 
 

 

Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar büdcə təşkilatları, dövlət fondları, dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlarla hesablaşmalar üzrə faiz gəlirlərinin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
 
Qrup   6201 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli 

valyutada 
Qrup   6202 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının overdraft hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici 

valyutada 
Qrup   6231 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların overdraft 

hesabları üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 
Qrup   6232 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların overdraft 

hesabları üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
 

 
6201X/6202X/6231X/6232X - Bu hesablar büdcə təşkilatları, dövlət fondları, dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların overdraft hesabları üzrə faiz gəlirlərinin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/ zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
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əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları, dövlət fondları, dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatların overdraft hesabları üzrə faiz gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
 
Qrup   6211 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli 

valyutada 
Qrup   6212 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici 

valyutada 
Qrup   6241 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş 

kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 
Qrup   6242 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş 

kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
 

 
6211X/6212X/6241X/6242X - Bu hesablar büdcə təşkilatları, dövlət fondları, dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirlərinin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları, dövlət fondları, dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verimiş kreditlər üzrə faiz gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
 
Qrup   6221 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar üzrə 

faiz gəlirləri - milli valyutada 
Qrup   6222 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər vaxtı keçmiş borclar üzrə üzrə 

faiz gəlirləri - xarici valyutada 
Qrup   6271 Dövlət mülkiyyətində olan dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və 

ictimai təşkilatlara verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar üzrə faiz gəlirləri - milli 
valyutada 

Qrup   6272 Dövlət mülkiyyətində olan dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və 
ictimai təşkilatlara verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar üzrə faiz gəlirləri - xarici 
valyutada 

 

 
62210/62220/62710/62720 - Bu hesablar büdcə təşkilatları, dövlət fondları, dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar üzrə faiz 
gəlirlərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə büdcə təşkilatları, dövlət fondları, dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 
bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verimiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar üzrə faiz gəlirlərinin 
məbləği əks olunur. 
 
 
 
 
SİNİF   63 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərlə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri 
 

 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan rezi-dent/qeyri-rezident hüquqi 
şəxslərlə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirlərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
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Qrup   6301 Dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz 
gəlirləri - milli valyutada 

Qrup   6302 Dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz 
gəlirləri - xarici valyutada 

Qrup   6311 Dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə 
faiz gəlirləri - milli valyutada 

Qrup   6312 Dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin overdraft hesabları üzrə 
faiz gəlirləri - xarici valyutada 

 

6301X/6302X/6311X/6312X - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan rezident/qeyri-rezident hüquqi 
şəxslərin overdraft hesabları üzrə faiz gəlirlərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan rezident/qeyri-rezident hüquqi şəxslərin 
overdraft hesabları üzrə faiz gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
 
Qrup   6321 Dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz 

gəlirləri - milli valyutada 
Qrup   6322 Dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz 

gəlirləri - xarici valyutada 
Qrup   6331 Dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz 

gəlirləri - milli valyutada 
Qrup   6332 Dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz 

gəlirləri - xarici valyutada 
 

 

6321/6322X/6331X/6332X - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan rezident/ qeyri-rezident hüquqi 
şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirlərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/ zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan rezident/qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verimiş 
kreditlər üzrə faiz gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
 
Qrup   6371 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

borclar üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 
Qrup   6372 Dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 

borclar üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
 

 
63710/63720 - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan rezident və qeyri-rezident hüquqi şəxslərə 
verilmiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar üzrə faiz gəlirlərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur 
Hesabların krediti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan rezident/qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar üzrə faiz gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
 
   
SİNİF    64 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri 

 

 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara 
verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirlərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
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Qrup   6401  Fiziki şəxslərlə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 
Qrup   6402 Fiziki şəxslərlə hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
Qrup   6403 Fərdi sahibkarlarla hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 

Qrup   6404 Fərdi sahibkarlarla hesablaşmalar üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
 

 
640X0/640X5 - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların overdraft 
hesabları üzrə faiz gəlirlərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların overdraft hesabları 
üzrə faiz gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
 
640X1/640X6 - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslərə ödəniş kartları ilə verilmiş kreditlər 
üzrə faiz gəlirlərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslərə ödəniş kartları ilə verimiş kreditlər üzrə 
faiz gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
 
640X2/640X7 - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər 
üzrə faiz gəlirlərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 

Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verimiş kreditlər üzrə 
faiz gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
 
 

Qrup   6471 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verimiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar üzrə faiz 
gəlirləri - milli valyutada 

Qrup   6472 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verimiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar üzrə faiz 
gəlirləri - xarici valyutada 

64710/64720 - Bu hesablar fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verimiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar 
üzrə faiz gəlirlərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur 
Hesabların krediti fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verimiş kreditlər üzrə vaxtı keçmiş borclar üzrə 
faiz gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
 
 
 
 SİNİF   65      Digər kreditlər və əməliyyatlar üzrə faiz gəlirləri 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar digər kreditlər və əməliyyatlar üzrə faiz gəlirlərinin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur.  
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Qrup   6501 Digər kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 
Qrup   6502 Digər kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
Qrup   6513 Digər əməliyyatlar üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 
Qrup   6514 Digər əməliyyatlar üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 
 

6501X/6514X - Bu hesablar digər kreditlər və əməliyyatlar üzrə faiz gəlirlərinin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə digər kreditlər və əməliyyatlar üzrə faiz gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
 
Qrup   6571  Vaxtı keçmiş digər kreditlər üzrə faiz gəlirləri - milli valyutada 
Qrup   6572 Vaxtı keçmiş digər kreditlər üzrə faiz gəlirləri - xarici valyutada 

 
65710/65720 - Bu hesablar vaxtı keçmiş digər kreditlər üzrə faiz gəlirlərinin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti vaxtı keçmiş digər kreditlər üzrə faiz gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
 
 
 
 
SİNİF   66     Yenidənqiymətləndirmə üzrə gəlirlər 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar yenidənqiymətləndirilmə üzrə gəlirlərin və qiymətli kağızların 
realizasiyasından gəlirlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
 
Qrup   6601 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızların 

yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli valyutada 

Qrup   6602 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızların 
yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - xarici valyutada 

 

6601X/6602X - Bu hesablar ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət, 
rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və digər sektorların  qiymətli kağızlarının yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan  qiymətli 
kağızların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlərin məbləği əks olunur. 
 
Qrup   6603 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızların 

realizasiyasından gəlirlər - milli valyutada 
Qrup   6604 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızların 

realizasiyasından gəlirlər - xarici valyutada 
 

6603X/6604X - Bu hesablar ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan dövlət, 
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rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və digər sektorların   qiymətli kağızlarının realizasiyasından 
gəlirlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli 
kağızların realizasiyasından gəlirlərin məbləği əks olunur. 
 
Qrup   6605 Satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların realizasiyasından gəlirlər - milli valyutada 

Qrup   6606 Satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların realizasiyasından gəlirlər - xarici valyutada 
 

 

6605X/6606X - Bu hesablar satış üçün mövcud olan dövlət, rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və 
digər sektorların qiymətli kağızlarının realizasiyasın-dan gəlirlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların realizasiyasından gəlirlərin məbləği 
və 50090 saylı hesabdan təsnifləşdirilən məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup  6621 Affinaj edilmiş qızıl və digər qiymətli metalların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər 

- milli valyutada 
 

 
 
6621X - Bu hesablar affinaj edilmiş qızıl və digər qiymətli metalların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə 
gəlirlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə affinaj edilmiş qızıl və digər qiymətli metalların yenidən qiymətləndirilməsi 
üzrə gəlirlərin məbləği əks olunur. 
 
Qrup   6622 Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli valyutada 

 

 
66220 - Bu hesab xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlərin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur.  
Hesabın debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər əks 
olunur. 
Hesabın krediti üzrə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlərin məbləği əks 
olunur. 
 
Qrup  6651 İnvestisiya mülkiyyətinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər  - milli valyutada 

 
 

66510 - Bu hesab investisiya mülkiyyətinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlərin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə investisiya mülkiyyətinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlərin məbləği 
əks olunur. 
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Qrup   6661 Törəmə maliyyə alətlərinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli valyutada 

Qrup   6662 Törəmə maliyyə alətlərinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - xarici valyutada 
 

 
6661X/6662X - Bu hesablar forvard, opsion, SVOP, fyuçers və digər törəmə maliyyə alətlərinin yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə forvard, opsion, SVOP, fyuçers və digər törəmə maliyyə alətlərinin yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlərin məbləği əks olunur. 
 
Qrup   6681 Digər yenidən qiymətləndirmə üzrə gəlirlər - milli valyutada 
Qrup   6682 Digər yenidən qiymətləndirmə üzrə gəlirlər - xarici valyutada 
 
66810/66820 - Bu hesablar sair aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlərin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər əks 
olunur. 
Hesabın krediti üzrə sair aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlərin məbləği əks olunur. 
 
Qrup   6691 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investisiyaların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli valyutada 
Qrup   6692 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investisiyaların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - milli valyutada 

Qrup   6693 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investisiyaların yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - xarici valyutada 

Qrup   6694 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investisiyaların yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər - xarici valyutada 

 

 
6691X/6692X/6693X/6694X - Bu hesablar maliyyə/qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə, 
asılı və digər müəssisələrə investisiyaların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlərin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə/qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə, asılı və digər 
müəssisələrə investisiyaların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlərin məbləği əks olunur. 
 
 
 
 
SİNİF   67       Göstərilmiş xidmətlər üzrə haqq və komissiya gəlirləri  
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar gostərilmiş xidmətlər və beynəlxalq maliyyə institutları ilə 
hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya gəlirlərinin uçotunu aparmaq  üçün istifadə olunur. 
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Qrup  6701 Göstərilmiş xidmətlər üzrə haqq və komissiya gəlirləri - milli valyutada 

Qrup  6702 Göstərilmiş xidmətlər üzrə haqq və komissiya gəlirləri - xarici valyutada 

 

6701X/6702X - Bu hesablar göstərilmiş xidmətlər üzrə haqq və komissiya gəlirlərinin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə göstərilmiş xidmətlər üzrə haqq və komissiya gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
 
Qrup   6703 Digər əməliyyatlar üzrə haqq və komissiya gəlirləri - milli valyutada 

Qrup   6704 Digər əməliyyatlar üzrə haqq və komissiya gəlirləri - xarici valyutada 
 

 
6703X/6704X - Bu hesablar digər əməliyyatlar üzrə haqq və komissiya gəlirlərinin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə digər əməliyyatlar üzrə haqq və komissiya gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
 
Qrup   6711 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya gəlirləri - 

milli valyutada 
Qrup   6712 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya gəlirləri - 

xarici valyutada 
Qrup    6713 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya gəlirləri - 

xüsusi borcalma hüquqlarında 
 

 
6711X/6713X - Bu hesablar Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə 
hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya gəlirlərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə 
hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
 
 
 
SİNİF    68   Dilinq əməliyyatları və törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar üzrə gəlirlər 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar dilinq əməliyyatları və törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar 
üzrə gəlirlərin uçotunu aparmaq  üçün istifadə olunur. 
 
Qrup   6801 Dilinq əməliyyatları üzrə gəlirlər - milli valyutada 
Qrup   6802 Dilinq əməliyyatları üzrə gəlirlər - xarici valyutada 
 

6801X/6802X - Bu hesablar xarici valyuta, qiymətli kağızlar və qiymətli metallarla dilinq əməliyyatları 
üzrə gəlirlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/ zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
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Hesabların krediti üzrə xarici valyuta, qiymətli kağızlar və qiymətli metallarla dilinq əməliyyatları 
üzrə gəlirlərin məbləği əks olunur. 
 
Qrup   6811 Törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlardan gəlirlər - milli valyutada 

Qrup   6812 Törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlardan gəlirlər - xarici valyutada 
 

 
6811X/6812X - Bu hesablar forvard, opsion, SVOP, fyuçers və digər törəmə maliyyə alətləri ilə 
əməliyyatlardan gəlirlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/ zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə forvard, opsion, SVOP, fyuçers və digər törəmə maliyyə alətləri ilə 
əməliyyatlardan gəlirlərin məbləği əks olunur. 
 
 
 
 
SİNİF   70      Digər əməliyyat gəlirləri 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar digər əməliyyat gəlirlərinin uçotunu aparmaq  üçün istifadə 
olunur.  
 
Qrup   7001 Qiymətli metallar, satış üçün nəzərdə tutulan aktivlər, əsas vəsaitlər, qeyri-maddi 

aktivlər və investisiya mülkiyyəti üzrə gəlirlər - milli valyutada 

 
7001X - Bu hesablar qiymətli metallar, satış üçün nəzərdə tutulan aktivlər, əsas vəsaitlər, qeyri-maddi 
aktivlər, investisiya mülkiyyəti və sair üzrə gəlirlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə qiymətli metallar, satış üçün nəzərdə tutulan aktivlər, əsas vəsaitlər, qeyri-
maddi aktivlər, investisiya mülkiyyəti və sair üzrə gəlirlərin məbləği əks olunur. 
 
Qrup   7011 Digər gəlirlər -milli valyutada 
Qrup   7012 Digər gəlirlər - xarici valyutada 
 

 
7011X/7012X - Bu hesablar digər gəlirlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə digər gəlirlərin məbləği əks olunur. 
 
Qrup   7013 Dividend gəlirləri -milli valyutada 
Qrup   7014 Dividend gəlirləri - xarici valyutada 
 

 
7013X/7014X - Bu hesablar maliyyə/qeyri-maliyyə sektoruna investisiyalar üzrə dividend gəlirləri və 
digər dividend gəlirlərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
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Hesabların krediti üzrə maliyyə/qeyri-maliyyə sektoruna investisiyalar üzrə dividend gəlirləri və digər 
dividend gəlirlərinin məbləği əks olunur. 
 
 
 
SİNİF   71      Maliyyə alətləri üzrə tənzimləmələr 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar maliyyə alətləri üzrə tənzimləmələrin uçotunu aparmaq  üçün 
istifadə olunur. 
 
Qrup   7101 Maliyyə aktivləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - milli valyutada 

Qrup   7102 Maliyyə aktivləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - xarici valyutada 
 

 
 
7101X/7102X - Bu hesablar maliyyə aktivləri  üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlərin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə aktivləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlərin məbləği əks 
olunur. 
 
Qrup   7103 Maliyyə öhdəlikləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - milli valyutada 

Qrup   7104 Maliyyə öhdəlikləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlər - xarici valyutada 
 

 
7103X/7104X - Bu hesablar maliyyə öhdəlikləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlərin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/ zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə maliyyə öhdəlikləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan gəlirlərin məbləği əks 
olunur. 

 
 

SİNİF  72      Qeyri-adi gəlirlər 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar qeyri-adi gəlirlərin uçotunu aparmaq  üçün istifadə olunur. 
 
Qrup   7201 Qeyri-adi gəlirlər - milli valyutada  
Qrup   7202 Qeyri-adi gəlirlər - xarici valyutada 
 

 
72010/72020 - Bu hesablar qeyri-adi gəlirlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə qeyri-adi gəlirlərin məbləği əks olunur. 
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XƏRCLƏR 
 

SİNİF  80  Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızların amortizasiyası 
üzrə xərclər 

 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli 
kağızlar üzrə diskont xərcləri və mükafatın amortizasiyası üzrə xərclərin uçotunu aparmaq  üçün istifadə 
olunur. 

 
Qrup   8031 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə diskont xərcləri - 

milli valyutada 
Qrup   8032 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə diskont xərcləri - 

xarici valyutada 
 

8031X/8032X - Bu hesablar ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət, rezident/qeyri-
rezident maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızları üzrə diskont xərclərinin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə diskont 
xərclərinin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   8041 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə mükafatın 

amortizasiyası üzrə xərclər - milli valyutada 

Qrup   8042 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə mükafatın 
amortizasiyası üzrə xərclər - xarici valyutada 

 

8041X/8042X - Bu hesablar ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət, rezident/qeyri-
rezident maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızlar üzrə mükafatın amortizasiyası üzrə 
xərclərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə mükafatın 
amortizasiyası üzrə xərc məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
 
 
 
 
SİNİF  81  Maliyyə sektoru və beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz 

xərcləri 

Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar maliyyə sektoru və beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında 
öhdəliklər üzrə faiz xərclərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
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Qrup   8101 AMB qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
Qrup   8102 AMB qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
Qrup   8111 Banklar qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
Qrup   8112 Banklar qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada  
Qrup   8121 Xarici mərkəzi/milli banklar qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

Qrup   8122 Xarici mərkəzi/milli banklar qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri- xarici valyutada 

Qrup   8131 Bank olmayan kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - milli 
valyutada 

Qrup   8132 Bank olmayan kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri- xarici 
valyutada 

Qrup   8141 Digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

Qrup   8142 Digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
 

810X0/811X0/811X5/812X0/813X0/813X5/814X0/814X5 - Bu hesablar AMB, xarici mərkəzi/milli 
banklar və rezident/qeyri-rezident bankların «loro» müxbir hesabları və rezident/qeyri-rezident bank 
olmayan kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə faiz xərclərinin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur.  

Hesabların debeti üzrə AMB, xarici mərkəzi/milli banklar və bankların «loro» müxbir hesabları və 
bank olmayan kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarının cari hesabları üzrə faiz xərclərinin 
məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
810X1/811X1/811X6/812X1 - Bu hesablar AMB, xarici mərkəzi/milli banklar və  rezident/qeyri-rezident 
banklardakı «nostro» müxbir hesabların overdraftı üzrə faiz xərclərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur.  
Hesabların debeti üzrə AMB, xarici mərkəzi/milli banklar və banklardakı «nostro» müxbir hesabların 
overdraftı üzrə faiz xərclərinin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
810X2/811X2/811X7/812X2/813X2/813X7/814X2/814X7 - Bu hesablar AMB, xarici mərkəzi/milli 
banklar, rezident/qeyri-rezident banklar, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və 
digər maliyyə institutlarından cəlb olunmuş depozitlər üzrə faiz xərclərinin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB, xarici mərkəzi/milli banklar, banklar, bank olmayan kredit təşkilatları və 
digər maliyyə institutlardan cəlb olunmuş depozitlər üzrə faiz xərclərinin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
810X3/811X3/811X8/812X3/813X3/813X8/814X8 - Bu hesablar AMB, xarici mərkəzi/milli banklar, 
rezident/ qeyri-rezident banklar, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və qeyri-
rezident digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər üzrə faiz xərclərinin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
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Hesabların debeti üzrə AMB, xarici mərkəzi/milli banklar, banklar, bank olmayan kredit təşkilatları və 
digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər üzrə faiz xərclərinin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
810X4/811X4/811X9/812X4/813X4/813X9/814X4/814X9 - Bu hesablar AMB, xarici mərkəzi/milli 
banklar,  rezident/qeyri-rezident banklar, rezident/qeyri-rezident bank olmayan kredit təşkilatları və 
digər maliyyə institutları ilə  REPO əməliyyatları üzrə faiz xərclərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB, xarici mərkəzi/milli banklar, banklar, bank olmayan kredit təşkilatları və 
digər maliyyə institutları ilə  REPO əməliyyatları üzrə faiz xərclərinin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   8151 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

Qrup   8152 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

Qrup   8153 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə faiz xərcləri - xüsusi borcalma 
hüquqlarında 
 

 

815X0/815X2 - Bu hesablar Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə 
hesablaşmalar üzrə faiz xərclərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə 
hesablaşmalar üzrə faiz xərclərinin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
815X1 - Bu hesablar Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış kreditlər üzrə faiz xərclərinin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış kreditlər üzrə faiz xərclərinin məbləği 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
 
 
 
SİNİF 82 Büdcə təşkilatları, dövlət fondları, dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, 

bələdiyyələr, ictimai təşkilatlar və xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında 
öhdəliklər üzrə faiz xərcləri 

 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar büdcə təşkilatları, dövlət fondları, dövlət mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslər, bələdiyyələr, ictimai təşkilatlar və xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər 
üzrə faiz xərclərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
 



~ 446 ~ 
 

Qrup   8201 Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - milli 
valyutada 

Qrup   8202 Büdcə təşkilatları və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - xarici 
valyutada 

Qrup   8231 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr, ictimai təşkilatlar qarşısında 
öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

Qrup   8232 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr, ictimai təşkilatlar qarşısında 
öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

Qrup   8261 Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - milli 
valyutada 

Qrup   8262 Xarici dövlətlərin rəsmi idarələri qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - xarici 
valyutada 

 

 
820X0/820X3 - Bu hesablar büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının cari və depozit hesabları üzrə faiz 
xərclərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının cari və depozit hesabları üzrə faiz 
xərclərinin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
82014/82015/82025 - Bu hesablar Azərbaycan Respublikası İpoteka Fondu və digər dövlət fondlarından 
alınmış kreditlər üzrə faiz xərclərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 

Hesabların debeti üzrə Azərbaycan Respublikası İpoteka Fondu və digər dövlət fondlarından alınmış 
kreditlər üzrə faiz xərclərinin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
8231X/8232X - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai 
təşkilatların cari və depozit hesabları üzrə faiz xərclərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların 
cari və depozit hesabları üzrə faiz xərclərinin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
8261X/8262X - Bu hesablar xarici dövlətlərin rəsmi idarələrinin cari və depozit hesabları üzrə faiz 
xərclərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə xarici dövlətlərin rəsmi idarələrinin cari və depozit hesabları üzrə faiz 
xərclərinin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
 
 
Sinif  83    Dövlət mülkiyyətində olmayan  hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə faiz 

xərcləri 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan rezident/ qeyri-rezident hüquqi 
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şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərclərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
 
Qrup   8301 Dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə 

faiz xərcləri - milli valyutada 
Qrup   8302 Dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə 

faiz xərcləri - xarici valyutada 
Qrup   8311 Dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər 

üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
Qrup   8312 Dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslər qarşısında öhdəliklər 

üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
 

 

8301X/8312X - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan rezident/qeyri-rezident hüquqi şəxslərin 
cari və depozit hesabları üzrə faiz xərclərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 

Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari və depozit hesabları üzrə 
faiz xərclərinin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
 
 

SİNİF    84 Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri 

  
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar 
qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərclərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.   
 

 

Qrup   8401 Fiziki şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
Qrup   8402 Fiziki şəxslər qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

Qrup   8403 Fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

Qrup   8404 Fərdi sahibkarlar qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

8401X/8402X - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslərin cari və əmanət hesabları üzrə faiz 
xərclərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslərin cari və əmanət hesabları üzrə faiz xərclərinin məbləği əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
8403X/8404X - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə faiz 
xərclərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə fərdi sahibkarların cari hesabları üzrə faiz xərclərinin məbləği əks olunur. 
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Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
 
  SİNİF  85  Buraxılmış borc qiymətli kağızlar, subordinasiya borc öhdəlikləri və digər 

əməliyyatlar üzrə faiz xərcləri 

Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar buraxılmış borc qiymətli kağızlar, subordinasiya borc 
öhdəlikləri və digər əməliyyatlar üzrə faiz xərclərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
 
Qrup   8501 Buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 

Qrup   8502 Buraxılmış borc qiymətli kağızlar üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 
 

 
8501X/8502X - Bu hesablar buraxılmış veksellər, depozit sertifikatları, əmanət sertifikatları, istiqrazlar, 
AMB-nin qiymətli kağızları və digər borc qiymətli kağızlar üzrə faiz xərclərinin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə buraxılmış veksellər, depozit sertifikatları, əmanət sertifikatları, istiqrazlar, 
AMB-nin qiymətli kağızları və digər borc qiymətli kağızlar üzrə faiz xərclərinin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup 8509  İmtiyazlı səhmlər və pay formasında buraxılmış maliyyə  öhdəlikləri üzrə faiz xərcləri - 

milli valyutada 
 
8509X - Bu hesablar imtiyazlı səhmlər və pay formasında buraxılmış maliyyə öhdəlikləri üzrə faiz 
xərclərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə imtiyazlı səhmlər və pay formasında buraxılmış maliyyə öhdəlikləri üzrə faiz 
xərclərinin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   8511 Subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə faiz xərcləri - milli valyutada 
Qrup   8512 Subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə faiz xərcləri - xarici valyutada 

 
 

8511X/8512X - Bu hesablar rezidentlərdən/qeyri-rezidentlərdən alınmış subor-dinasiya borc öhdəlikləri 
üzrə faiz xərclərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə alınmış subordinasiya borc öhdəlikləri üzrə faiz xərclərinin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesa-bına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
Qrup   8513 Digər faiz xərcləri - milli valyutada 
Qrup   8514 Digər faiz xərcləri - xarici valyutada 
 

 
8513X/8514X - Bu hesablar lizinq əməliyyatları üzrə və digər faiz xərclərinin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə lizinq əməliyyatları üzrə və digər faiz xərclərinin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
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SİNİF   86      Yenidənqiymətləndirmə və dəyərdən düşmə üzrə zərər 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar yenidənqiymətləndirmə, dəyərdən düşmə və qiymətli 
kağızların realizasiyası üzrə zərərin uçotunu aparmaq  üçün istifadə olunur. 
 
Qrup   8601 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızların 

yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 
Qrup   8602 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızların 

yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada 
 

Qrup   8603 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızların 
realizasiyasından zərər - milli valyutada 

Qrup   8604 Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli kağızların 
realizasiyasından zərər - xarici valyutada 

 

 
8601X/8602X/8603X/8604X - Bu hesablar ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks 
olunan dövlət, rezident/qeyri-rezident maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızlarının yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə və realizasiyasından zərərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan qiymətli 
kağızların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə və realizasiyasından zərər məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   8605 Satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların realizasiyasından zərər - milli valyutada 

Qrup   8606 Satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların realizasiyasından zərər - xarici valyutada 

Qrup   8611 Satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların dəyərdən düşməsi üzrə zərər - milli 
valyutada 

Qrup   8612 Satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların dəyərdən düşməsi üzrə zərər - xarici 
valyutada 

 

8605X/8606X/8611X/8612X - Bu hesablar satış üçün mövcud olan dövlət, rezident/ qeyri-rezident 
maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızlarının realizasiyasından və dəyərdən düşməsi üzrə 
zərərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə satış üçün mövcud olan qiymətli kağızların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə 
realizasiya olunmuş və dəyərdən düşmə zərəri kimi 50090 saylı hesabdan təsnifləşdirilən məbləğlər əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   8621 Affinaj edilmiş qızıl və digər qiymətli metalların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - 

milli valyutada 
 
8621X - Bu hesablar affinaj edilmiş qızıl və digər qiymətli metalların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə 
zərərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  



~ 450 ~ 
 

Hesabların debeti üzrə affinaj edilmiş qızıl və digər qiymətli metalların yenidən qiymətləndirilməsi 
üzrə zərər məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   8622 Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 

 
86220 - Bu hesab xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərərin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur.  
Hesabın debeti üzrə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər məbləğləri əks 
olunur. 
Hesabın krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
 
Qrup   8631 Əsas vəsaitlərin dəyərdən düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 

 
8631X - Bu hesablar əsas vəsaitlər, başa çatdırılmamış tikinti, incəsənət əsərləri və digər kolleksiya 
əşyalarının dəyərdən düşməsi üzrə zərərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə əsas vəsaitlər, başa çatdırılmamış tikinti, incəsənət əsərləri və digər kolleksiya 
əşyalarının dəyərdən düşməsi üzrə zərər məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   8641 Qeyri-maddi aktivlərin dəyərdən düşməsi üzrə zərər - milli  valyutada 

 
8641X - Bu hesablar qeyri-maddi aktivlərin dəyərdən düşməsi üzrə zərərin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə qeyri-maddi aktivlərin dəyərdən düşməsi üzrə zərər məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   8651 İnvestisiya mülkiyyətinin yenidən qiymətləndirilməsi və dəyərdən düşməsi üzrə zərər - 

milli valyutada 
 

86510 - Bu hesab investisiya mülkiyyətinin yenidən qiymətləndirilməsi və dəyərdən düşməsi üzrə zərərin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə investisiya mülkiyyətinin yenidən qiymətləndirilməsi və dəyərdən düşməsi 
üzrə zərər məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   8661 Törəmə maliyyə alətlərinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 

Qrup   8662 Törəmə maliyyə alətlərinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada 
 

 
8661X/8662X - Bu hesablar forvard, opsion, SVOP, fyuçers və digər törəmə maliyyə alətlərinin yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə zərərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
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Hesabların debeti üzrə törəmə maliyyə alətlərinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər məbləğləri 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
Qrup   8671 Satış üçün nəzərdə tutulan aktivlərin dəyərdən düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 

 
8671X - Bu hesablar satış üçün nəzərdə tutulan aktivlər və xaric olunan qrup üzrə dəyərdən düşmə 
zərərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə satış üçün nəzərdə tutulan aktivlər və xaric olunan qrup üzrə dəyərdən düşmə 
zərərinin  məbləği əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
 
Qrup   8681 Digər yenidənqiymətləndirmə üzrə zərər - milli valyutada 
Qrup   8682 Digər yenidənqiymətləndirmə üzrə zərər - xarici valyutada 
 
86810/86820 - Bu hesablar sair aktivlərin yenidənqiymətləndirilməsi üzrə zərə-rin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə sair aktivlərin yenidənqiymətləndirilməsi üzrə zərər məb-ləğləri əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
 
Qrup   8691 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investi-siyaların yenidən 

qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 

Qrup   8692 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investisiyaların yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə zərər - milli valyutada 

Qrup   8693 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə invest-tisiyaların yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada 

Qrup   8694 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investisiyaların yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə zərər - xarici valyutada 

Qrup   8695 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investtisiyaların dəyərdən 
düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 

Qrup   8696 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investtisiyaların dəyərdən 
düşməsi üzrə zərər - milli valyutada 

Qrup   8697 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investtisiyaların dəyərdən 
düşməsi üzrə zərər -xarici valyutada 

Qrup   8698 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investtisiyaların dəyərdən 
düşməsi üzrə zərər - xarici valyutada 

 

8691X/8692X/8693X/8694X/8695X/8696X/8697X/8698X - Bu hesablar maliyyə/ qeyri-maliyyə 
sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə, asılı və digər müəssisələrə investisiyaların yenidən 
qiymətləndirilməsi və dəyərdən düşməsi üzrə zərərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 

Hesabların debeti üzrə maliyyə/qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə, asılı və digər 
müəssisələrə investisiyaların yenidən qiymətləndirilməsi və dəyərdən düşməsi üzrə zərər məbləğləri əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
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SİNİF   87      Göstərilmiş xidmətlər üzrə haqq və komissiya xərcləri         
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar gostərilmiş xidmətlər üzrə haqq və komissiya xərclərinin 
uçotunu aparmaq  üçün istifadə olunur. 
 
Qrup   8701 Göstərilmiş xidmətlər üzrə haqq və komissiya xərcləri - milli valyutada 
Qrup   8702 Göstərilmiş xidmətlər üzrə haqq və komissiya xərcləri - xarici valyutada 

 
 

8701X/8702X - Bu hesablar göstərilmiş xidmətlər üzrə haqq və komissiya xərclərinin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə göstərilmiş xidmətlər üzrə haqq və komissiya xərclərinin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   8703 Digər əməliyyatlar üzrə haqq və komissiya xərcləri - milli valyutada 

Qrup   8704 Digər əməliyyatlar üzrə haqq və komissiya xərcləri - xarici valyutada 

 

8703X/8704X - Bu hesablar digər əməliyyatlar üzrə haqq və komissiya xərclərinin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə digər əməliyyatlar üzrə haqq və komissiya xərclərinin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   8711 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya xərcləri - 

milli valyutada 
Qrup   8712 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya xərcləri - 

xarici valyutada 
Qrup   8713 Beynəlxalq maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya xərcləri - 

xüsusi borcalma hüquqlarında 
 

8711X/8712X/8713X - Bu hesablar Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər beynəlxalq maliyyə institutları 
ilə hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya xərclərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə 
hesablaşmalar üzrə haqq və komissiya xərclərinin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
 
 
SİNİF  88 Dilinq əməliyyatları və törəmə maliyyə alətləri ilə əməliy-yatlar  üzrə zərər 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar dilinq əməliyyatları və törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar 
üzrə zərərin uçotunu aparmaq  üçün istifadə olunur. 
 
Qrup   8801  Dilinq əməliyyatları üzrə zərər - milli valyutada 
Qrup   8802 Dilinq əməliyyatları üzrə zərər - xarici valyutada 
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8801X/8802X - Bu hesablar xarici valyuta, qiymətli kağızlar və qiymətli metallarla dilinq əməliyyatları 
üzrə zərərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə xarici valyuta, qiymətli kağızlar və qiymətli metallarla dilinq əməliyyatları üzrə 
zərər məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   8811  Törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar üzrə zərər - milli valyutada 

Qrup   8812  Törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar üzrə zərər - xarici valyutada 

 

8811X/8812X - Bu hesablar forvard, opsion, SVOP, fyuçers və digər törəmə maliyyə alətləri ilə 
əməliyyatlar üzrə zərərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə forvard, opsion, SVOP, fyuçers və digər törəmə maliyyə alətləri ilə 
əməliyyatlar üzrə zərər məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
 
 
 
SİNİF   89      Aktivlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar aktivlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
 
Qrup   8901 Ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə ehtiyatların 

yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
 

8901X - Bu hesablar ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan dövlət, rezident/qeyri-rezident 
maliyyə sektoru və digər sektorların qiymətli kağızları üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə ödəmə müddəti tamamlanana qədər saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə 
ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların məbləği və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» 
hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ehtiyatlar üzrə bərpa olunan və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/ 
zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 

Qrup   8902 Maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - 
milli valyutada 
 

8902X - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident banklar, xarici mərkəzi/milli banklar və qeyri-rezident 
maliyyə institutlarında yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektorunda yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına 
ayırmaların məbləği və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
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Hesabların krediti üzrə ehtiyatlar üzrə bərpa olunan və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin 
mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   8903 Maliyyə sektorunun overdraft hesabları üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 

valyutada 

8903X - Bu hesablar xarici mərkəzi/milli banklar, rezident/qeyri-rezident banklar, bank olmayan kredit 
təşkilatları və digər maliyyə institutlarının overdraft hesabları üzrə ehtiyatların yaradılmasına 
ayırmaların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  

Hesabların debeti üzrə maliyyə sektorunun overdraft hesabları üzrə ehtiyatların yaradılmasına 
ayırmaların məbləği və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ehtiyatlar üzrə bərpa olunan və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin 
mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   8904 Maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 

valyutada 
  
8904X - Bu hesablar xarici mərkəzi/milli banklar, rezident/qeyri-rezident banklar, bank olmayan kredit 
təşkilatları və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə sektoruna verilmiş kreditlər üzrə üzrə ehtiyatların yaradılmasına 
ayırmaların məbləği və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ehtiyatlar üzrə bərpa olunan və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin 
mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   8905 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların 

yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
 
8905X - Bu hesablar büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının cari hesablarının overdraftı üzrə 
ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarının cari hesablarının overdraftı üzrə 
ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların məbləği və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» 
hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ehtiyatlar üzrə bərpa olunan və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin 
mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   8906 Büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına 

ayırmalar - milli valyutada 
 

8906X - Bu hesablar büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların 
yaradılmasına ayırmaların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə büdcə təşkilatları və dövlət fondlarına verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların 
yaradılmasına ayırmaların məbləği və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına 
köçürülən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ehtiyatlar üzrə bərpa olunan və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin 
mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 
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Qrup   8907 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların cari 
hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatlar - milli valyutada 

 
8907X - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların cari 
hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur.  
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatların 
cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların məbləği və  50130 saylı «cari 
maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ehtiyatlar üzrə bərpa olunan və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/ 
zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   8908 Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara verilmiş 

kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
 
8908X - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərə, bələdiyyələrə və ictimai təşkilatlara 
verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr və ictimai təşkilatlara 
verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların məbləği və 50130 saylı «cari maliyyə 
ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ehtiyatlar üzrə bərpa olunan və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/ 
zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   8909 Dövlət mülkiyyətində olmayan rezident hüquqi şəxslərin cari hesablarının overdraftı 

üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
Qrup   8910 Dövlət mülkiyyətində olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari hesablarının 

overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
 

8909X - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan rezident/qeyri-rezident hüquqi şəxslərin cari 
hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərin cari hesablarının overdraftı 
üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların məbləği və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» 
hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ehtiyatlar üzrə bərpa olunan və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/ 
zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   8911 Dövlət mülkiyyətində olmayan  rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə 

ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

Qrup   8912 Dövlət mülkiyyətində olmayan  qeyri-rezident hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə 
ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

 

 
8911X/8912X - Bu hesablar dövlət mülkiyyətində olmayan rezident/qeyri-rezident hüquqi şəxslərə 
verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə dövlət mülkiyyətində olmayan hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatlar 
yaradılmasına ayırmaların məbləği və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına 
köçürülən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ehtiyatlar üzrə bərpa olunan və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin 
mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 
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Qrup   8913 Fiziki şəxslərin cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - 

milli valyutada 
Qrup   8914 Fərdi sahibkarların cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına 

ayırmalar - milli valyutada 
 

 
8913X/8914X - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların cari 
hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur.   
Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarların cari hesablarının overdraftı üzrə ehtiyatların 
yaradılmasına ayırmaların məbləği və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına 
köçürülən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ehtiyatlar üzrə bərpa olunan və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin 
mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   8915 Fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 

valyutada 
 

Qrup   8916 Fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli 
valyutada 

 

 
8915X/8916X - Bu hesablar rezident/qeyri-rezident fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər 
üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə ehtiyatların 
yaradılmasına ayırmaların məbləği və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına 
köçürülən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ehtiyatlar üzrə bərpa olunan və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin 
mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   8917 Digər kredit və əməliyyatlar üzrə ehtiyatların yaradılmasına  ayırmalar - mili 

valyutada 
 

8917X - Bu hesablar digər kredit və əməliyyatlar üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə digər kredit və əməliyyatlar üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların 
məbləği və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ehtiyatlar üzrə bərpa olunan və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin 
mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   8918 Digər aktivlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
 
89180 - Bu hesab digər aktivlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə digər aktivlər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırma-ların məbləği və 50130 
saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ehtiyatlar üzrə bərpa olunan və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin 
mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 
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Qrup   8919 Maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investisiyalar üzrə ehtiyatların 
yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

Qrup   8920 Qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrə investisiyalar üzrə 
ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 
 

8919X/8920X - Bu hesablar maliyyə və qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə, asılı və 
digər müəssisələrə investisiyalar üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə maliyyə və qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən törəmə, asılı və digər 
müəssisələrə investisiyalar üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların məbləği və 50130 saylı «cari 
maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ehtiyatlar üzrə bərpa olunan və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin 
mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   8921   Şərti öhdəliklər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmalar - milli valyutada 

8921X - Bu hesablar iddialar, qarantiyalar və digər şərti öhdəliklər üzrə ehtiyatların yaradılmasına 
ayırmaların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə şərti öhdəliklər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların məbləği və 50130 
saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ehtiyatlar üzrə bərpa olunan və 50130 saylı «cari maliyyə ilinin 
mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər əks olunur. 
 
 
 
 
SİNİF   90      Digər əməliyyat xərcləri 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar digər əməliyyat xərclərinin uçotunu aparmaq  üçün istifadə 
olunur. 
 
Qrup   9001 Qiymətli metallar, satış üçün nəzərdə tutulan aktivlər, əsas vəsaitlər, qeyri-maddi 

aktivlər və investisiya mülkiyyəti üzrə zərər - milli valyutada 
 

9001X  - Bu hesablar qiymətli metallar, satış üçün nəzərdə tutulan aktivlər, əsas vəsaitlər, qeyri-maddi 
aktivlər, investisiya mülkiyyəti və sair üzrə zərərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə qiymətli metallar, satış üçün nəzərdə tutulan aktivlər, əsas vəsaitlər, qeyri-
maddi aktivlər, investisiya mülkiyyəti və sair üzrə zərər məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   9002 İşçilərə sərf olunan xərclər - milli valyutada 
9002X - Bu hesablar işçilərə sərf olunan xərclərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə işçilərə sərf olunan xərclərin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   9003 Nağd pul və nağd pulun ekvivalentləri üzrə xərclər - milli valyutada 
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9003X - Bu hesablar nağd pul və nağd pulun ekvivalentləri üzrə xərclərin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə nağd pul və nağd pulun ekvivalentləri üzrə xərclərin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   9004 Əsas vəsaitlərin köhnəlmə və qeyri-maddi aktivlərin amortizasiya xərcləri - milli 

valyutada 
 
9004X- Bu hesablar əsas vəsaitlərin köhnəlmə və qeyri-maddi aktivlərin amortizasiya xərclərinin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə əsas vəsaitlərin köhnəlmə və qeyri-maddi aktivlərin amortizasiya xərclərinin 
məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   9005 Əsas vəsaitlər üzrə təmir və saxlanma xərcləri - milli valyutada 
 
9005X - Bu hesablar əsas vəsaitlər üzrə təmir və saxlanma xərclərinin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur.  
Hesabların debeti üzrə əsas vəsaitlər üzrə təmir və saxlanma xərclərinin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   9006 Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər üzrə dəstəklənmə  xərcləri - milli valyutada 
 
9006X - Bu hesablar avadanlıqlar və proqram təminatları üzrə və digər dəstəklənmə xərclərinin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə avadanlıqlar və proqram təminatları üzrə və digər dəstəklənmə xərclərinin 
məbləği əks olunur. 
 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   9007 Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər üzrə digər xərclər - milli valyutada 
 
9007X - Bu hesablar əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər üzrə digər xərclərin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər üzrə digər xərclərin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   9008 İnzibati xərclər - milli valyutada 
 
9008X  - Bu hesablar inzibati xərclərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə inzibati xərclərin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
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Qrup   9009 Əmanətlərin Sığortalanması Fondu üzrə xərclər - milli valyutada 
Qrup   9010 Əmanətlərin Sığortalanması Fondu üzrə xərclər - xarici valyutada 
 
9009X/9010X - Bu hesablar Əmanətlərin Sığortalanması Fondu üzrə xərclərin uçotunu aparmaq üçün 
istifadə olunur.  
Hesabın debeti üzrə Əmanətlərin Sığortalanması Fondu üzrə xərclərin məbləği əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən məbləğlər 
əks olunur. 
 
Qrup   9011 Digər xərclər - milli valyutada 
 
9011X - Bu hesablar digər xərclərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə digər xərclərin məbləği əks olunur. 

Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
 
 
 
 
SİNİF   91      Maliyyə alətləri üzrə tənzimləmələr 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar maliyyə alətləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclərin 
uçotunu aparmaq  üçün istifadə olunur. 
 
Qrup   9101 Maliyyə aktivləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclər - milli valyutada 

Qrup   9102 Maliyyə aktivləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclər - xarici valyutada 
 

 
9101X/9102X - Bu hesablar yerləşdirilmiş vəsaitlər, verilmiş kreditlər və hesablaşmalar üzrə 
tənzimləmələrdən yaranan xərclərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə yerləşdirilmiş vəsaitlər, verilmiş kreditlər və hesablaşmalar üzrə 
tənzimləmələrdən yaranan xərc məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
Qrup   9103 Maliyyə öhdəlikləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclər - milli valyutada 

Qrup   9104 Maliyyə öhdəlikləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclər - xarici valyutada 
 

 
9103X/9104X - Bu hesablar maliyyə öhdəlikləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərclərin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə maliyyə öhdəlikləri üzrə tənzimləmələrdən yaranan xərc məbləğləri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
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SINIF  92        Qeyri-adi xərclər 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar qeyri-adi xərclərin uçotunu aparmaq  üçün istifadə olunur. 
 
Qrup   9201 Qeyri-adi xərclər - milli valyutada 
Qrup   9202 Qeyri-adi xərclər - xarici valyutada 
 

920X0 - Bu hesablar qeyri-adi xərclərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə qeyri-adi xərclərin məbləği əks olunur.  
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
 
 
 
SİNİF  93      Mənfəət vergisi üzrə xərclər 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar mənfəət vergisi üzrə xərclərin uçotunu aparmaq  üçün istifadə 
olunur.  
 
Qrup   9301 Mənfəət vergisi üzrə xərclər -  milli valyutada 
 
93010 - Bu hesab mənfəət vergisi üzrə xərclərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə mənfəət vergisi üzrə xərclərin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə 50130 saylı «cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri» hesabına köçürülən 
məbləğlər əks olunur. 
 
 
BALANSDANKƏNAR HESABLAR 

 
SİNİF   99     Balansdankənar hesablar 
 
Təyinat: Bu sinifdə əks olunan hesablar balansdankənar hesabların uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur.  
Bu sinfə təəhhüdlər, şərti tələblər, memorandum hesabları və balansdankənar kohtr-hesablar daxildir. 
Balansdankənar aktiv hesablar üzrə mühasibat yazılışları aktivlər üçün kontr-hesab, passiv hesablar üzrə 
isə passivlər üçün kontr-hesab vasitəsilə aparılır. 
 
ŞƏRTİ  TƏLƏBLƏR 
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Qrup   9901 Elan olunmuş nizamnamə kapitalının ödənilməmiş hissəsi 
Qrup   9902 Kredit təşkilatlarının məcburi ehtiyatlarının ödənilməmiş hissəsi 
Qrup   9903 Kredit alınması haqqında imzalanmış müqavilələr əsasında ayrılmış kredit xətləri və 

kreditlər üzrə şərti tələblər 
Qrup   9904 Akkreditivlər 
Qrup   9905 Alınmış qarantiyalar 
Qrup   9906 Qiymətli kağızların alınması/satılması üzrə şərti tələblər 
Qrup   9907 Xarici vaylutanın alınması/satılması üzrə şərti tələblər 
Qrup   9908 Törəmə maliyyə alətləri üzrə şərti tələblər 
Qrup   9909 Digər maliyyə alətlərinin aılnması/satılması üzrə şərti tələblər 
Qrup   9910 Digər şərti tələblər 

99010 (aktiv) - Bu hesab kredit təşkilatlarının elan olunmuş nizamnamə kapitalının ödənilməmiş 
hissəsinin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə kredit təşkilatının nizamnamə kapitalının elan olunmuş və faktiki ödənilmiş 
hissələri arasındakı fərq məbləği əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə elan olunmuş nizamnamə kapitalının ödənilmiş məbləği əks olunur. 
 
99020 (aktiv) - Bu hesab kredit təşkilatlarının məcburi ehtiyatlarının ödənilməmiş hissəsinin kredit 
təşkilatları tərəfindən ödənilənə qədər AMB-də uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə kredit təşkilatının məcburi ehtiyatlarının hesablanmış və faktiki ödənilmiş hissəsi 
arasındakı fərq məbləği əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə kredit təşkilatının məcburi ehtiyatlarının ödənilmiş məbləği əks olunur. 
 
 
99030/99031 (aktiv) - Bu hesablar kredit alınması haqqında imzalanmış müqavilələr əsasında ayrılmış 
kredit xətləri və kreditlər üzrə şərti tələblərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə kredit alınması haqqında imzalanmış müqavilələr əsasında ayrılmış kredit 
xətləri və kreditlər üzrə şərti tələblərin məbləği əks olunur . 

Hesabların krediti üzrə faktiki istifadə edilən kredit xətləri, faktiki alınan kreditlər və vaxtı keçmiş 
kredit müqavilələrinin məbləği əks olunur. 
 
99040 (aktiv) - Bu hesab ixrac akkreditivləri üzrə şərti tələblərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə ixrac akkreditivlərinin məbləği əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə ixrac akkreditivləri üzrə faktiki alınan məbləğlər əks olunur. 
 
99050 (aktiv) - Bu hesab alınmış qarantiyalar üzrə şərti tələblərin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabın debeti üzrə alınmış qarantiyaların məbləği əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə alınmış qarantiyalar üzrə faktiki alınan vəsaitlərin və vaxtı keçmiş qarantiya 
müqavilələrinin məbləği əks olunur. 
 
9906X (aktiv) - Bu hesablar dövlət, rezident və qeyri-rezident maliyyə sektoru və digər sektorların 
qiymətli kağızlarının alınması/satılması üzrə şərti tələblərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə qiymətli kağızların alınması/satılması üzrə şərti tələblərin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə şərti tələblər üzrə faktiki alınan vəsaitlər və qiymətli kağızların 
alınması/satılması üzrə vaxtı keçmiş müqavilələrin məbləği əks olunur. 
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9907X (aktiv) - Bu hesablar xarici valyutanın alınması və satılması üzrə şərti tələblərin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə spot müqavilələri əsasında xarici valyutanın alınması/satılması üzrə şərti 
tələblərin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə şərti tələblər üzrə faktiki alınan vəsaitlərin və xarici valyutanın 
alınması/satılması üzrə vaxtı keçmiş müqavilələrin məbləği əks olunur. 
 
9908X (aktiv) - Bu hesablar forvard, opsion, SVOP, fyuçers və digər törəmə maliyyə alətlərinin 
alınması/satılması üzrə şərti tələblərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə törəmə maliyyə alətlərinin alınması/satılması üzrə şərti tələblərin məbləği əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq yerinə yetirilən tələblərin və törəmə maliyyə 
alətlərinin alınması/satılması üzrə vaxtı keçmiş müqavilələrin məbləği əks olunur. 
 
9909X (aktiv) - Bu hesablar digər maliyyə alətlərinin alınması/satılması üzrə şərti tələblərin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə digər maliyyə alətlərinin alınması/satılması üzrə şərti tələblərin məbləği əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə şərti tələblər üzrə faktiki alınan vəsaitlərin və digər maliyyə alətlərinin 
alınması/satılması üzrə vaxtı keçmiş müqavilələrin məbləği əks olunur. 
 
99100 (aktiv) - Bu hesab digər şərti tələblərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə digər şərti tələblər üzrə məbləğlər əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə digər şərti tələblər üzrə faktiki alınan vəsaitlərin və vaxtı keçmiş müqavilələrin 
məbləği əks olunur. 
 
 
MEMORANDUM  HESABLARI 
 

 

Qrup   9921 Çap olunmuş dövriyyəyə buraxılmamış nağd pul 
Qrup   9922 Məhv edilmək üçün yararsız banknotlar və sikkələr 
Qrup   9923 AMB və kredit təşkilatları tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar 
Qrup   9924 Cəlb olunmuş vəsaitlər üzrə təminat kimi verilmiş girovlar 
Qrup   9927 Ödəniş əməliyyatları və sənədləri 
Qrup   9928 Digər sənədlər və qiymətlilər 
Qrup   9929 «Faizləri hesablanmayan» statusa aid edilən kreditlər üzrə balansdan silinmiş faiz 

borcları 
Qrup   9930 Balansdan silinmiş ümidsiz borclar 
Qrup   9931 Əməliyyat icarəsinə verilmiş aktivlər 
Qrup   9932 Lizinq müqavilələri üzrə verilmiş aktivlər 
Qrup   9933 Azqiymətli əşyalar və ədəbiyyat  
Qrup   9934 Digər memorandum hesablar 

  
9921X (aktiv) - Bu hesablar çap olunmuş dövriyyəyə buraxılmamış nağd pulun (banknotların və 
sikkələrin) AMB-də uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə xəzinəyə mədaxil edilən çap olunmuş dövriyyəyə buraxılmamış və 
dövriyyədən geri qayıdan nağd pulun məbləği əks olunur.  
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Hesabların krediti üzrə dövriyyəyə buraxılan, 99212/99220/99221 saylı hesablara aid edilən nağd 
pulun məbləği əks olunur. 
 
99212 (aktiv) - Bu hesab anbarlar arasında yolda olan çap olunmuş dövriyyəyə buraxılmamış nağd 
pulun (banknotların və sikkələrin) AMB-də uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə anbarlar arasında göndərilən çap olunmuş dövriyyəyə buraxılmamış nağd pulun 
məbləği əks olunur.  
Hesabın krediti üzrə təyinatı üzrə çatan dövriyyəyə buraxılmamış nağd pulun məbləği əks olunur. 

 
9922X (aktiv) - Bu hesablar məhv edilmək üçün yararsız nağd pulun (banknotlar və sikkələrin) AMB-də 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə məhv edilmək üçün yararsız nağd pul üzrə mədaxil olunan məbləğlər əks 
olunur.  
Hesabların krediti üzrə məhv edilmiş yararsız nağd pulun məbləği əks olunur. 
 
99230/99231 (aktiv) - Bu hesablar AMB və kredit təşkilatları tərəfindən buraxılmış yerləşdirilməmiş və 
geri alınmış qiymətli kağızların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə AMB və kredit təşkilatları tərəfindən buraxılmış yerləşdirilməmiş və geri 
alınmış qiymətli kağızların dəyəri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə AMB və kredit təşkilatları tərəfindən buraxılmış yerləşdirilən,  geri alınmış 
yenidən satılan və 99232 saylı hesablara aid edilən qiymətli kağızların dəyəri əks olunur. 
 
99232 (aktiv) - Bu hesab AMB və kredit təşkilatları tərəfindən buraxılmış yerləşdirilməmiş məhv 
edilməli qiymətli kağızların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə AMB və kredit təşkilatları tərəfindən buraxılmış yerləşdirilməmiş məhv ediləcək 
qiymətli kağızların dəyəri əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə AMB və kredit təşkilatları tərəfindən buraxılmış yerləşdirilməmiş məhv edilən 
qiymətli kağızların dəyəri əks olunur. 
 
9924X (aktiv) - Bu hesablar cəlb olunmuş vəsaitlər üzrə girov qoyulmuş qiymətli metallar, qiymətli 
kağızlar, daşınar və daşınmaz əmlak və digər təminatların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə cəlb olunmuş vəsaitlər üzrə təminat kimi qoyulmuş girovların dəyəri əks 
olunur. 
Hesabların krediti üzrə geri qaytarılan və ödənilməmiş borclarla əvəzləşdirilən girov qoyulmuş 
təminatların dəyəri əks olunur. 
 
9927X (aktiv) - Bu hesablar aksept gözləyən, vaxtında ödənilməmiş və digər ödəniş sənədlərinin 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə ödəniş əməliyyatları və sənədləri üzrə mədaxil olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə ödəniş əməliyyatları və sənədləri üzrə məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 
 
9928X (aktiv) - Bu hesablar inkassoya göndərilmək üçün qəbul edilmiş, inkassoya qəbul olunmuş, 
inkassoya göndərilmiş, ekspertiza üçün qəbul olunmuş, saxlanca qoyulmuş, yolda olan sənədlər və 
qiymətlilər, ciddi hesabat blankları, ödəniş kartları və digər sənədlər və qiymətlilərin uçotunu aparmaq 
üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə digər sənədlər və qiymətlilər üzrə mədaxil olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə digər sənədlər və qiymətlilər üzrə məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 
 
9929X (aktiv) - Bu hesablar «faizləri hesablanmayan» statusa aid edilən maliyyə sektoru, dövlət 
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orqanları, hüquqi və fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər və digər kreditlər üzrə balansdan silinmiş faiz 
borclarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə «faizləri hesablanmayan» statusa aid edilən kreditlər üzrə balansdan silinmiş 
faiz borclarının məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə «faizləri hesablanmayan» statusa aid edilən kreditlər üzrə balansdan silinmiş 
faiz borcları üzrə geri qaytarılan və 99301 saylı hesaba aid edilən məbləğlər əks olunur. 
 
9930X (aktiv) - Bu hesablar maliyyə sektoru, dövlət orqanları, hüquqi və fiziki şəxslərə verilmiş 
kreditlər və digər kreditlər üzrə balansdan silinmiş ümidsiz borcların uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə ümidsiz borclar üzrə balansdan silinən və 9929-cu qrupun müvafiq 
hesablarından mədaxil olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə balansdan silinmiş ümidsiz borclar üzrə geri qaytarılan və ləğv edilən 
məbləğlər əks olunur. 
 
99310 (aktiv) - Bu hesab əməliyyat icarəsinə verilmiş aktivlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə aktivlərin əməliyyat icarəsinə verilməsi üzrə müqavilə məbləğləri əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə geri qaytarılan əməliyyat icarəsinə verilmiş aktivlər və vaxtı keçmiş müqavilələr 
üzrə məbləğlər əks olunur. 
 
99320 (aktiv) - Bu hesab lizinq müqavilələri üzrə verilmiş aktivlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur.  
Hesabın debeti üzrə aktivlərin lizinqə verilməsi üzrə müqavilə məbləğləri əks olunur. 
 
Hesabn krediti üzrə geri qaytarılan lizinqə verilmiş aktivlər və vaxtı keçmiş müqavilələr üzrə 
məbləğlər əks olunur. 
 
9933X (aktiv) - Bu hesablar inventar və ləvazimatlar, materiallar, ehtiyat hissələri, kitablar və s. 
ədəbiyyat və digər azqiymətli və tezköhnələn əşyaların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə azqiymətli əşyalar və ədəbiyyat üzrə mədaxil olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə azqiymətli əşyalar və ədəbiyyat üzrə məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 
 
99390 (aktiv) - Bu hesab digər memorandum hesablarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə digər memorandum hesabları üzrə mədaxil olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə digər memorandum hesabları üzrə məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 
 
 
BALANSDANKƏNAR KONTR-HESAB 
 
Qrup   9949   Passivlər üçün balansdankənar kontr-hesab 
 
99490 (aktiv) - Bu hesab passivlər üçün balansdankənar kontr-hesabın uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Passivlər üçün balansdankənar kontr-hesabın qalığı balansdankənar passiv hesabların qalıqlarının 
cəminə bərabər olmalıdır. 
Hesabın debeti üzrə balansdankənar passiv hesablara mədaxil olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə balansdankənar passiv hesablardan məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 
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TƏƏHHÜDLƏR 
 
Qrup   9951 Kapital investisiyaları üzrə təəhhüdlər 
Qrup   9952 Kredit təşkilatlarının məcburi ehtiyatlarının ödənilməmiş hissəsi 
Qrup   9953 Kredit verilməsi haqqında imzalanmış müqavilələr əsasında ayrılmış kredit xətləri 

və kreditlər üzrə təəhhüdlər 
Qrup   9954 Akkreditivlər 
Qrup   9955 Verilmiş qarantiyalar 
Qrup   9956 Qiymətli kağızların alınması/satılması üzrə təəhhüdlər 
Qrup   9957 Xarici valyutanın alınması/satılması üzrə təəhhüdlər 
Qrup   9958 Törəmə maliyyə alətləri üzrə təəhhüdlər 
Qrup   9959 Digər maliyyə alətlərinin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər 
Qrup   9960 Digər təəhhüdlər 
 

99510 (passiv) - Bu hesab kapital investisiyaları üzrə təəhhüdlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabın debeti üzrə kapital investisiyaları ilə bağlı faktiki köçürülən vəsaitlərin və kapital 
investisiyaları üzrə vaxtı keçmiş müqavilələrin məbləği əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə kapital investisiyaları üzrə müqavilə məbləğləri əks olunur. 
 
99520 (passiv) - Bu hesab kredit təşkilatlarının məcburi ehtiyatlarının ödənilməmiş hissəsinin kredit 
təşkilatları tərəfindən ödənilənə qədər kredit təşkilatlarında uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə kredit təşkilatının məcburi ehtiyatlarının ödənilmiş məbləği əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə kredit təşkilatının məcburi ehtiyatlarının hesablanmış və faktiki ödənilmiş hissəsi 
arasındakı fərq məbləği əks olunur. 
 
9953X (passiv) - Bu hesablar kredit verilməsi haqqında imzalanmış müqavilələr əsasında ayrılmış 
kredit xətləri və kreditlər üzrə təəhhüdlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə faktiki istifadə edilən kredit xətlərinin, faktiki verilən kreditlərin və vaxtı 
keçmiş kredit müqavilələrinin məbləği  əks olunur.  
Hesabların krediti üzrə kredit verilməsi haqqında imzalanmış müqavilələr əsasında ayrılmış kredit 
xətləri və kreditlər üzrə təəhhüdlərin məbləği əks olunur. 
 
99540 (passiv) - Bu hesab idxal akkreditivləri üzrə təəhhüdlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə idxal akkreditivləri üzrə faktiki köçürülən məbləğlər əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə idxal akkreditivlərinin məbləği əks olunur. 
99550 (passiv) - Bu hesab verilmiş qarantiyaların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə verilmiş qarantiyalar üzrə faktiki köçürülən vəsaitlərin və vaxtı keçmiş qarantiya 
müqavilələrinin məbləği əks olunur.  
Hesabın krediti üzrə verilmiş qarantiyaların məbləği əks olunur. 
 
9956X (passiv) - Bu hesablar dövlət, rezident və qeyri-rezident maliyyə sektoru və digər sektorların  
qiymətli kağızlarının alınması/satılması üzrə təəhhüdlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur.  
Hesabların debeti üzrə təəhhüdlər üzrə faktiki köçürülən vəsaitlərin və qiymətli kağızların 
alınması/satılması üzrə vaxtı keçmiş müqavilələrin məbləği əks olunur.  
Hesabların krediti üzrə qiymətli kağızların alınması/satılması üzrə təəhhüdlərin məbləği əks olunur. 
 
9957X (passiv) - Bu hesablar xarici valyutanın alınması və satılması üzrə təəhhüdlərin uçotunu 
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aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə təəhhüdlər üzrə faktiki köçürülən vəsaitlərin və xarici valyutanın 
alınması/satılması üzrə vaxtı keçmiş müqavilələrin məbləği əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə spot müqavilələri əsasında xarici valyutanın alınması/satılması üzrə 
təəhhüdlərin məbləği əks olunur. 
 
9958X (passiv) - Bu hesablar forvard, opsion, SVOP, fyuçers və digər törəmə maliyyə alətlərinin 
alınması/satılması üzrə təəhhüdlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq yerinə yetirilən öhdəliklərin və törəmə 
maliyyə alətlərinin alınması/satılması üzrə vaxtı keçmiş müqavilələrin məbləği əks olunur 
Hesabların krediti üzrə törəmə maliyyə alətlərinin alınması/satılması üzrə təəhhüdlərin məbləği əks 
olunur. 
 
9959X (aktiv) - Bu hesablar digər maliyyə alətlərinin alınması və satılması üzrə təəhhüdlərin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə təəhhüdlər üzrə faktiki köçürülən vəsaitlərin və digər maliyyə alətlərinin 
alınması/satılması üzrə vaxtı keçmiş müqavilələrin məbləği əks olunur 
Hesabların krediti üzrə digər maliyyə alətlərinin alınması/satılması üzrə təəhhüdlərin məbləği əks 
olunur. 
 
99600 (passiv) - Bu hesab digər təəhhüdlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə digər təəhhüdlər üzrə faktiki köçürülən vəsaitlərin və vaxtı keçmiş müqavilələrin 
məbləği əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə digər təəhhüdlərin məbləği əks olunur. 
 
 
MEMORANDUM  HESABLARI 
 
Qrup   9973 Digər təşkilatlar tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar 
Qrup   9974 Verililmiş kreditlər və avanslar üzrə götürülmüş girov 
Qrup   9975 Saxlanca qoyulmuş qiymətli metallar 
Qrup   9981 Əməliyyat icarəsinə götürülmüş aktivlər 
Qrup   9982 Lizinq müqavilələri üzrə götürülmüş aktivlər 
Qrup   9989 Digər memorandum hesablar 
 

 
99730/99731 (passiv) - Bu hesablar digər təşkilatlar tərəfindən buraxılmış yenidən satılmaq üçün 
nəzərdə tutulan və saxlanca qoyulmuş qiymətli kağızların uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabların debeti üzrə digər təşkilatlar tərəfindən buraxılmış yenidən satılmaq üçün nəzərdə tutulan 
məxaric olunan və geri qaytarılan qiymətli kağızların dəyəri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə digər təşkilatlar tərəfindən buraxılmış yenidən satılmaq üçün nəzərdə tutulan 
və saxlanca qoyulmuş qiymətli kağızların dəyəri əks olunur. 
 
99732 (passiv) - Bu hesab digər təşkilatlar tərəfindən buraxılmış məhv edilməli qiymətli kağızların 
uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə digər təşkilatlar tərəfindən buraxılmış məhv edilən qiymətli kağızların dəyəri əks 
olunur. 
Hesabın krediti üzrə digər təşkilatlar tərəfindən buraxılmış məhv ediləməli qiymətli kağızların dəyəri 
əks olunur. 
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9974X (passiv) - Bu hesablar verilmış kreditlər və avanslar üzrə girov götürülmüş qiymətli metallar, 
qiymətli kağızlar, daşınmaz və daşınar əmlak və digər təminatların uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
Hesabların debeti üzrə geri qaytarılan və ödənilməmiş borclarla əvəzləşdirilən girov götürülmüş 
təminatların dəyəri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə verilmiş kreditlər və avanslar üzrə təminat kimi götürülmüş girovların dəyəri 
əks olunur. 
 
 
99750/99751 (passiv) - Bu hesablar saxlanca qoyulmuş qızıl və digər qiymətli metalların uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur  
Hesabların debeti üzrə geri qaytarılan saxlanca qoyulmuş qiymətli metalların dəyəri əks olunur. 
Hesabların krediti üzrə saxlanca qoyulan qiymətli metalların dəyəri əks olunur. 
 
99752 (passiv) - Bu hesab yolda olan saxlanca qoyulmuş qızıl və digər qiymətli metalların uçotunu 
aparmaq üçün istifadə olunur 
Hesabın debeti üzrə təyinatı üzrə çatan saxlanca qoyulmuş qiymətli metalların dəyəri əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə yolda olan saxlanca qoyulan qiymətli metalların dəyəri əks olunur. 
 
99810 (passiv) - Bu hesab əməliyyat icarəsinə götürülmüş aktivlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur.  
Hesabın debeti üzrə geri qaytarılan əməliyyat icarəsinə götürülmüş aktivlər və vaxtı keçmiş 
müqavilələr üzrə məbləğlər əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə aktivlərin əməliyyat icarəsinə götürülməsi üzrə müqavilə məbləğləri əks olunur. 
 
99820 (passiv) - Bu hesab lizinq müqavilələri üzrə götürülmüş aktivlərin uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur.   
Hesabın debeti üzrə geri qaytarılan lizinqə götürülmüş aktivlər və vaxtı keçmiş müqavilələr üzrə 
məbləğlər əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə aktivlərin lizinqə götürülməsi üzrə müqavilə məbləğləri əks olunur. 
 
99890 (passiv) - Bu hesab digər memorandum hesablarının uçotunu aparmaq üçün istifadə olunur. 
Hesabın debeti üzrə digər memorandum hesabları üzrə məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə digər memorandum hesabları üzrə mədaxil olunan məbləğlər əks olunur. 

 
BALANSDANKƏNAR KONTR-HESAB 
 
Qrup   9999     Aktivlər üçün balansdankənar kontr-hesab 
 
99990 (passiv) - Bu hesab aktivlər üçün balansdankənar kontr-hesabın uçotunu aparmaq üçün istifadə 
olunur. 
 
Aktivlər üçün balansdankənar kontr-hesabın qalığı balansdankənar aktiv hesabların qalıqlarının 
cəminə bərabər olmalıdır. 
Hesabın debeti üzrə balansdankənar aktiv hesablardan məxaric olunan məbləğlər əks olunur. 
Hesabın krediti üzrə balansdankənar aktiv hesablara mədaxil olunan məbləğlər əks olunur. 
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