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• 1 yanvar 2020-ci il tarixindən İcbari Tibbi Sığorta haqqında Qanunun

qüvvəyə minməsi
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1 Yanvar 2020-ci il tarixindən İcbari Tibbi Sığorta haqqında Qanun qüvvəyə minir

“Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 28 dekabr 2018-ci il tarixində edilmiş

dəyişiklərə əsasən 2020-ci il yanvarın 1-dən icbari tibbi sığortanın tətbiqi qüvvəyə minir.

Qanunla müəyyən olunmuş müxtəlif kateqoriyalar və sığorta haqlarının hesablanması obyektləri üzrə əsas

məlumatlar aşağıdakı cədvəldə ümumiləşdirilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanına əsasən, Qanunda nəzərdə tutulmuş müvafiq tibbi sığorta

müqaviləsinin və tibbi sığorta şəhadətnaməsinin forması və bağlanma qaydası Nazirlər Kabineti tərəfindən

müəyyən ediləcəkdir.

Xidmətlər 

zərfi

Sığortaolunan* /sığorta 

obyekti**
Sığortalı Sığorta haqqı

Kimin hesabına 

ödənilir
Ödəmə şərtləri
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i *Azərbaycan Respublikasının 

vətəndaşları, əcnəbilər və

vətəndaşlığı olmayan şəxslər

Azərbaycan 

Respublikası Maliyyə

Nazirliyi

Adambaşına 

29 manat illik
Dövlət büdcəsi

Hər ay üçün bərabər 

hissələrlə növbəti ayın 15-

dən gec olmayaraq
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*Azərbaycan Respublikasının

Milli Məclisi, Azərbaycan

Respublikasının Prezidenti 

tərəfindən vəzifəyə təyin

olunan şəxslər

İşəgötürən 4%

- Sığortalı tərəfindən –

hesablanmış əməyin

ödənişi fondunun 2%;

- Sığortaolunan

tərəfindən – işçinin

əməkhaqqının 2%.

Əməkhaqqı ödənişləri ilə

eyni vaxtda, lakin sonrakı

ayın 15-dən gec olmayaraq

*Neft-qaz və dövlət

sektorunda əmək

müqaviləsinə əsasən işləyən

şəxslər

İşəgötürən 4%

- Sığortalı tərəfindən –

hesablanmış əməyin 

ödənişi fondunun 2%;

- Sığortaolunan 

tərəfindən – işçinin 

əməkhaqqının 2%.

Əməkhaqqı ödənişləri ilə

eyni vaxtda, lakin sonrakı

ayın 15-dən gec olmayaraq

*Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə

məşğul olan fiziki şəxslər və

mülki-hüquqi xarakterli 

müqavilələr əsasında işləri 

(xidmətləri) yerinə yetirən 

fiziki şəxslər  

Sığortaolunan
Adambaşına

120 manat illik
Sığortaolunan

İcbari tibbi sığorta 

müqaviləsi bağlandığı

tarixdən

• 30 (otuz) gün 

müddətində tam 

məbləğdə;

• sığorta ilinin 

sonunadək olan 

ayların sayına 

bölünməklə

bərabər hissələrlə

hər ay üçün 

növbəti ayın 15-

dən gec 

olmayaraq

*Qeyri-neft və qeyri-dövlət 

sektorunda əmək müqaviləsi 

əsasında işləyən digər şəxslər
Sığortaolunan

Adambaşına 

120 manat illik
Sığortaolunan

İcbari tibbi sığorta 

müqaviləsi bağlandığı

tarixdən

• 30 (otuz) gün 

müddətində tam 

məbləğdə;

• sığorta ilinin 

sonunadək olan 

ayların sayına 

bölünməklə

bərabər hissələrlə

hər ay üçün 

növbəti ayın 15-

dən gec 

olmayaraq
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**Avtomobil benzini, dizel 

yanacağı və maye qazı

Benzinin, dizel 

yanacağının və maye 

qazın istehsalı və

idxalı ilə məşğul olan 

vergi ödəyicisi

Hər litrə görə

0.02 manat

Benzinin, dizel 

yanacağının və maye 

qazın istehsalı və idxalı

ilə məşğul olan vergi 

ödəyicisi

Aylıq olaraq hesablanır və

hesabat ayından sonrakı

ayın 20-dən gec olmayaraq 

ödənilir

**Energetik içkilər (alkoqollu 

və alkoqolsuz) və elektron 

siqaret üçün maye

Aksiz markasını alan 

vergi ödəyicisi

Hər aksiz 

markasına görə

0.1 manat

Aksiz markasını alan 

vergi ödəyicisi

Aksiz markalarının 

alınmasına görə dövlət 

rüsumu ilə eyni vaxtda

**Tütün məmulatları
Aksiz markasını alan 

vergi ödəyicisi

Hər aksiz 

markasına görə

0,05 manat

Aksiz markasını alan 

vergi ödəyicisi

Aksiz markalarının 

alınmasına görə dövlət 

rüsumu ilə eyni vaxtda

**Alkoqollu içkilər

Aksiz markasını alan 

vergi ödəyicisi

Hər aksiz 

markasına görə

0,1 manat

Aksiz markasını alan 

vergi ödəyicisi

Aksiz markalarının 

alınmasına görə dövlət 

rüsumu ilə eyni vaxtda


