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Azərbaycanda İcbari Tibbi Sığortanın tətbiqi müddətinin uzadılması

“Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının 30 mart 2020-ci tarixli Qanununa əsasən, icbari tibbi sığorta 2021-ci ildə tamamlanmaq şərtilə
mərhələli şəkildə tətbiq olunacaq.
Nəzərinizə çatdırırıq ki, qüvvədə olan Qanuna əsasən, icbari tibbi sığorta 2020-ci ildə tamamlanmaq şərtilə
mərhələli şəkildə tətbiq olunmalı idi.

April 2019

Dəyişikliklərə əsasən

• Muzdla işləyən fiziki şəxslər
• Hərbi qulluqçular
• Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi və ya Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi
orqan (qurum) tərəfindən vəzifəyə təyin olunan şəxslər, seçkili ödənişli vəzifə tutan şəxslər
• Vergi ödəyicisi kimi vergi uçotuna alınmış fiziki şəxslər (fərdi sahibkarlar, xüsusi notariuslar, vəkillər
kollegiyasının üzvləri)
• Mülki-hüquqi müqavilələr əsasında işləri (xidmətləri) yerinə yetirən fiziki şəxslər

• Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka yönəldilən (topdan satılan) və
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan avtomobil benzininin, dizel yanacağının və maye
qazın hər litrinə
• Müştərək maliyyələşmə məbləği
münasibətdə icbari tibbi sığorta haqların hesablanması və ödənişi 1 aprel 2020-ci il tarixindən 1 aprel 2021-ci il
tarixinə təxirə salınıb.
Digər sığortaolunanlar üçün isə icbari tibbi sığorta üzrə sığorta haqlarının tətbiqi 2024-cü il yanvarın 1-dən
etibarən qüvvəyə minəcək.
Bununla yanaşı, əməkhaqqının 8000 manatadək hissəsindən ödənilən sığorta haqqının məbləğinə neft-qaz
sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən sahələr üzrə nəzərdə tutulmuş 50% güzəştin
tətbiqi (2020-ci il ərzində 2% əvəzinə 1%) 1 yanvar 2022-ci il tarixinədək uzadılıb.
Daşınmaz əmlakın qeydiyyatına dair xidmətlərlə bağlı xüsusi rejim
Koronavirus infeksiyasının (COVID-19) yayılmasının qarşısının alınması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah tərəfindən ölkəmizdə xüsusi karantin rejiminin elan olunması ilə
əlaqədar martın 29-dan etibarən Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri
Xidmətinin ərazi idarələri fəaliyyətini xüsusi iş rejimində davam etdirir.
İqtisadiyyat Nazirliyindən “Qafqazinfo”ya bildirilib ki, daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsi (alqı-satqı,
bağışlama və s.) barədə notariuslardan daxil olan müraciətlər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vaxtda icra
olunmaqla, daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən elektron çıxarışlar online qaydada hazırlanacaq və bu barədə
sms vasitəsilə vətəndaşlara bildiriş göndəriləcək.
Vətəndaşlara “Elektron hökumət” portalı vasitəsilə (https://www.e-gov-az) elektron xidmətlərdən istifadə etmək
tövsiyə edilir.
Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı sahəsində digər müraciətlər bu gündən Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin 193 və 1186 Çağrı mərkəzləri vasitəsilə qəbul ediləcək.
65 yaşdan yuxarı və xroniki xəstəliyi olan vətəndaşlara isə birbaşa yaşayış ünvanlarında səyyar xidmət təşkil
ediləcək.

