
Hökumətin elektron sistem portalı və 
əmək qanunvericiliyinə edilmiş digər 
dəyişikliklər

5 fevral 2014-cü ildə Milli Məclisin 
Əmək Məcəlləsinə dəyişikliklər 
edilməsi haqqında Qanunu qüvvəyə 
minib.

Əsas yeniliklər və dəyişikliklər 
aşağıdakılardır:

• Əmək müqavilələrinin  
bağlanılması, onlara dəyişiklik edilməsi 
və xitam verilməsi ilə bağlı məlumatı 
əks etdirmək üçün Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xüsusi 
elektron informasiya sistemi təqdim 
olunacaqdır.

Sistemin yaradılması tarixi hələ elan 
edilməyib. 

İşəgötürənlər xüsusi əmək müqaviləsi 
bildirişini elektron informasiya 
sisteminə daxil etmək öhdəliyini 
daşıyacaqlar. Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi əmək müqaviləsi 

bildirişinin qeydiyyata alınması barədə 
1 iş günündən gec olmayaraq 
işəgötürənə elektron qaydada məlumat 
göndərəcək.

Müəyyən olunacaq istisnalar olmaqla 
(məsələn, yalnız dövlət orqanlarında 
müvafiq vəzifələr), bütün digər əmək 
münasibətləri və müqavilələri yalnız 
Nazirlik elektron informasiya
sistemində əmək müqaviləsi bildirişini 
elektron qaydada qeydiyyata aldıqdan 
sonra yaranacaq.

Qanuna bu dəyişikliyə qədər 
bağlanılmış və qüvvədə olan əmək 
müqavilələri barədə bildirişlər elektron 
informasiya sisteminə işəgötürənlər 
tərəfindən 2014-cü ilin 1 iyul 
tarixinədək daxil edilməlidir. 

Vergilər Nazirliyinin elektron 
informasiya sisteminə məhdudiyyətsiz 
giriş imkanlarının olması gözlənilir.

Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və 
onun elektron informasiya sisteminə 
daxil edilməsi qaydaları və digər
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müvafiq prosedur qaydaları Nazirlər Kabineti 
tərəfindən müəyyən ediləcək.

• Fərdi sahibkarlar işəgötürən anlayışından 
çıxarılmışdır. Hal-hazırda, “işəgötürən” termini 
mülkiyyətçilərlə, onların təyin etdiyi müəssisə 
rəhbərləri və ya səlahiyyətli orqanlar ilə yanaşı 
fiziki şəxsləri də əhatə edir. 

• Əmək müqaviləsində məcburi göstərilməli 
müddəaların sırasına dəyişiklik edilmişdir
(məsələn, sığorta edənin uçot nömrəsi əmək 
müqaviləsində qeyd olunmalıdır və s.). Bu 
səbəbdən, həmçinin Əmək Məcəlləsindəki əmək 
müqaviləsinin nümunəvi forması da 
dəyişdirilmişdir. 

Qüvvədə olan əmək müqavilələri olmadan işə 
götürməyə görə məsuliyyət 

4 fevral 2014-cü il tarixindən etibarən, əmək 
müqaviləsi hüquqi qüvvəyə minmədən işçiləri hər 
hansı (iş) xidmətlərin yerinə yetirilməsinə cəlb 
edilməsinə görə işəgötürənlərə aşağıdakılar tətbiq 
edilə bilər:

1. İnzibati cərimələr 

Fiziki şəxslər 1,000 manatdan 3,000 manatadək 
miqdarda, vəzifəli şəxslər 3,000 manatdan 5,000 
manatadək miqdarda, hüquqi şəxslər 20,000 
manatdan 25,000 manatadək miqdarda cərimə 
edilir.

2. Cinayət Məsuliyyəti 

On və  ya ondan çox olan işçilərin hər hansı  
əmək müqaviləsi olmadan əmək fəaliyyətinə cəlb 
edilməsi:

• 7,000 manatdan 10,000 manatadək 
miqdarda cərimə və ya 3 ilədək müddətə 
azadlıqdan məhrumetmə 

• eyni əməllər təkrar törədildikdə 3 ildən 7 
ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə 
cəzalandırılır.

Vergi Məcəlləsi haqqında xəbərlər

4 fevral 2014-cü ildə Vergi Məcəlləsinə yeni 
dəyişikliklər qüvvəyə minib. Dəyişikliklər 
aşağıdakılardan ibarətdir:

• Əmək müqaviləsi hüquqi qüvvəyə 
minmədən fiziki şəxsin işəğötürən tərəfindən 
işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsinin aşkar 
edilməsi operativ nəzarətin əhatə etdiyi 
məsələlərə aid edilir.  Həmçinin, əgər qüvvədə 
olan əmək müqaviləsinin olmaması bu şəxslərin 
gəlirinin gizlədilməsinə (azaldılmasına) şərait 
yaradırsa, əmək müqaviləsi qüvvədə olmadan 
işləyən hər bir şəxs üçün işəgötürən 1,000 manat 
dəyərində cərimə edilə bilər.  

• Əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu 
yerdə) aylıq gəliri 250 manatdan (dəyişiklikdən 
əvvəl bu məbləğ 200 manat idi) aşağı olan və illik 
gəliri 3,000 manatdan (dəyişiklikdən əvvəl bu 
məbləğ 2,400 manat idi) aşağı olan fiziki şəxslər 
əmək qabiliyyətli əhali üçün ölkə üzrə yaşayış 
minimumunun müvafiq olaraq bir və on iki misli 
məbləğində gəlir vergisindən azad edilir.  Hal-
hazırda, əmək qabiliyyətli əhali üçün ölkə üzrə 
yaşayış minimumu 136 manat götürülür. 

Bu dəyişiklik 1 sentyabr 2013-cü ildən tətbiq 
edilir.

Vergi azadolmaları və güzəştlər

Milli Məclis banklar və digər kredit təşkilatları 
tərəfindən fiziki şəxslərin əmanətləri üzrə 
ödənilən faizlərin gəlir vergisindən azad 
edilməsini 1 yanvar 2014-cü ildən 1 il 
müddətində uzatdı.

Həmçinin, kənd təsərrüfatı mallarının 
istehsalçılarına verilən müddətli vergi 
güzəştlərinin müddəti 1 yanvar 2014-cü ildən 5 il 
müddətinə uzadılır.
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İkiqat Vergitutmanın Aradan Qaldırılmasına
dair Saziş

Azərbaycan və Bosnia və Herseqovina 

arasında ikiqat vergitutmanın aradan 
qaldırılmasına dair saziş 26 dekabr 2013-cü 
ildən qüvvəyə minir, və onun müddəaları 1 
yanvar 2014-cü ildən tətbiq edilir. 

Neft məhsullarının qüvvədə olan aksiz
dərəcələrinə dəyişikliklər

Yeni aksiz dərəcələri 1 yanvar 2014-cü ildən 
qüvvəyə minir. Qərara əsasən, Aİ-95 avtomobil 
benzininin aksiz dərəcəsi 159 faizdən 64 faizə, 
Aİ-92 benzininin aksiz dərəcəsi 134 faizdən 65 
faizə, dizel yanacağının aksiz dərəcəsi 57 
faizdən 18 faizə endirilib. Qərarda həmçinin 
digər neft məhsulları üçün yeni aksiz dərəcələri 
göstərilir. 

Bu aksiz dərəcələri Azərbaycan 
Respublikasında istehsal olunan və satılan neft 
məhsullarına tətbiq edilir.  

Hüquqi şəxslərin, xarici hüquqi şəxslərin 
filial və nümayəndəliklərinin ləğvi ilə bağlı 
edilən dəyişikliklər

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət 
reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda və Mülki Məcəllədə dəyişikliklər 
31 dekabr 2013-cü ildə qüvvəyə minib.

Hüquqi şəxslərin və xarici hüquqi şəxslərin 
filial və nümayəndəliklərinin ləğvi ilə bağlı 
edilən əsas dəyişikliklər aşağıdakılardır:

• Ləğv olunan hüquqi şəxs tərəfindən rəsmi 
bəyanatın/bildiriş qəbul olunmalıdır. Qanun 
Bəyanat üçün hər hansı bir xüsusi forma 
müəyyən etmir. Lakin qanun əks olunacaq 
müfaviq şərtləri, məsələn hüquqi şəxsin aktiv və 
passivlərinin vəziyyəti barədə şərtləri qeyd 
edir.

• Hüquqi şəxsin ləğv edilməsi haqqında 
ləğvetmə qərarı qəbul olunduğu gündən sonra 
10 gün müddətində ilk ləğv elanı mətbu nəşrdə 
dərc edilir. İki əlavə analoji elanlar eyni mətbu 
nəşrdə dərc etdirilir. 

• Ləğvetmə barədə qərarın qəbul 
olunmasından 15 təqvim günündə, digər tələb 
olunan sənədləri və möhür kommersiya hüquqi 
şəxslərinin dövlət reyestrinə hüquqi şəxsin təyin 
olunmuş ləğvetmə komissiyası tərəfindən 
təqdim olunmalıdır. 

• Dövlət reyestri təqdim edilmiş ləğv etmə 
ilə bağlı məlumatları aldığı gündən 5 gün 
müddətində işləyir. Belə məlumat reyestrə daxil 
edildikdən sonra hüquqi şəxsin rəsmi ləğvetmə 
prosesində olduğu hesab edilir.  «Ləğv 
prosesindədir» yazılmış yeni möhür əldə 
edilməlidir və istifadə olunmalıdır. 

• Ümumi ləğvetmə prosesi hüquqi şəxs 
rəsmi olaraq ləğvetmə prosesində hesab 
olunduğu andan etibarən 12 (on iki) aydan çox 
olmamalıdır.

Inzibati Xətalar Məcəlləsinə dair xəbərlər

4 fevral 2014-cü ildə İnzibati Xətalar 
Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr qəbul 
olunub. Yeniliklər aşağıdakılardır:

• Hüquqi şəxslərin, habelə xarici dövlətlərin 
hüquqi şəxslərinin Azərbaycan 
Respublikasındakı filial və nümayəndəliklərinin
təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və bu 
qurumlara dair qeydə alınmış faktlarla bağlı 
dəyişikliklərin müvafiq qaydada qeydiyyatdan 
keçirilməməsinə görə vəzifəli şəxslər 1,000 
manatdan 2,000 manatadək miqdarda, hüquqi 
şəxslər 2,500  manatdan 3,000  manatadək 
miqdarda cərimə tətbiq edilir.

• Qeyri-hökumət təşkilatları, xarici 
dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının
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Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya 
nümayəndəlikləri, və ya banklar tərəfindən 
Qrant harında qanunla müəyyən edilmiş 
qaydada qeydiyyata alınmamış qrant alınması 
(verilməsi) haqqında müqavilələr üzrə bank 
əməliyyatlarının və hər hansı digər 
əməliyyatların aparılmasına görə vəzifəli 
şəxslər 2,500 manatdan 5,000  manatadək, 
hüquqi şəxslər 5,000 manatdan 8,000 min 
manatadək miqdarda cərimə edilir.

• Xarici dövlətlərin qeyri-hökumət 
təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərinin
müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına 
alınmadan fəaliyyət göstərməsinə görə fiziki 
şəxslər 1,000 manatdan 2,000 min manatadək 
miqdarda, vəzifəli şəxslər 2,000 manatdan 
3,000 manatadək miqdarda, hüquqi şəxslər 
5,000 manatdan 8,000 manatadək miqdarda 
cərimə edilir.

• Qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı digər 
inzibati cəzalar vardır.

Qanunsuz miqrasiyanın təşkilinə görə 
cinayət məsuliyyəti

31 dekabr 2013-cü il tarixindən etibarən əcnəbi 
və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin Azərbaycan 
Respublikasına qanunsuz gəlməsini, 
Azərbaycan Respublikası ərazisində qanunsuz 
qalmasını, Azərbaycan Respublikası ərazisindən 
qanunsuz tranzit keçidini və ya hər hansı şəxsin 
Azərbaycan Respublikasından qanunsuz 
getməsini təşkil etmə  
2,000 manatdan 5,000 manatadək miqdarda 
cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və 
ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə 
ilə cəzalandırılır.

Azərbaycanda "Elektron məhkəmə" 
informasiya sistemi yaradılır

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
"Elektron məhkəmə" informasiya sisteminin 
yaradılması haqqında 13 fevral 2014-ci ildə 

sərəncam imzalayıb.

Elektron məhkəmə" informasiya sisteminin əsas 
funksiyaları  aşağıdakılar olacaq:

• ərizə, şikayət və digər sənədlərin elektron 
formada qəbulu;

• cinayət işləri, mülki, inzibati, iqtisadi 
mübahisələrə dair və inzibati xətalar haqqında 
işlər üzrə icraatın elektron qaydada aparılması 
və sənədlərin elektron dövriyyəsi;

• işlərin hakimlər arasında 
avtomatlaşdırılmış qaydada bölgüsünün 
aparılması;

• məhkəmədə işlərə baxılması vaxtlarına 
dair elektron cədvəlin tərtib edilməsi;

• məhkəmə prosesində iştirak edən şəxslərə 
məlumatların elektron qaydada çatdırılması;

• məhkəmə proseslərinin audio, video və 
digər yazan texniki vasitələrdən istifadə etməklə 
qeydə alınması və onları onlayn rejimdə 
müşahidə etmək imkanının yaradılması;

• Prosesin gedişi, çıxarılan qərarlar, onların 
icra vəziyyəti, onlardan verilən şikayət və ya 
protestlər barədə məlumat almaq imkanlarını 
almaq üçün "şəxsi kabineti"nin yaradılması.

Prezident İlham Əliyev Ədliyyə Nazirliyi və 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar
üzrə Dövlət Agentliyinə həvalə etdi ki, Elektron 
məhkəmə informasiya sisteminin təşkilini və 
fəaliyyətini birgə təmin etsinlər və Elektron 
məhkəmə informasiya sistemindən istifadə 
qaydalarını müəyyən etsinlər.

Nazirlər Kabineti üç ay ərzində Sərəncama 
qanunvericilik aktlarını uyğunlaşdırmaq üçün 
təkliflər hazırlamalıdırlar.
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