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1. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin funksiyaları

və strukturu genişləndirilib və yeni nazir təyin edilib

2. “Publik hüquqi şəxslər haqqında” qanuna dəyişikliklər qəbul

edilmişdir

3. “İnzibati Xətalar Məcəlləsinə” dəyişikliklər qəbul edilmişdir

4. “Dövlət Satınalmaları haqqında Qanuna” dəyişikliklər qəbul

edilmişdi

5. “Kredit İttifaqları haqqında Qanuna” dəyişikliklər qəbul 

edilmişdir

6. Məcburi tibbi sığorta ilə bağlı “Tibbi sığorta haqqında” Qanuna 

edilən dəyişikliklər 2020-ci il yanvarın 1-də qüvvəyə minəcəkdir 
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2. “Publik hüquqi şəxslər haqqında” qanuna dəyişikliklər qəbul edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının Parlamenti “Publik hüquqi şəxslər haqqında” Qanuna dəyişiklikləri təsdiqləmişdir. Ən

əhəmiyyətli dəyişikliklərə aiddir:

- qeydiyyat proseduru: dəyişikliklərə görə public hüquqi şəxs qeydiyyatı onun inzibati orqanların bütün üzvləri tam tərkibdə

təyin olunmasa da həyata keçirilir; və

- Nizamnamənin məzmunu: sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ xüsusi qeyd olunmalıdır; 

3. “İnzibati Xətalar Məcəlləsinə” dəyişikliklər qəbul edilmişdir

Bundan sonra ölkədaxili və xarici ölkələrdə iş axtaranlara köməklik göstərən məşğulluq agentlikləri iş axtaranların sayı

barədəməlumatın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim etmədiyinə, eləcə də Əmək və Əhalinin Sosial

Müdafiəsi Nazirliyinin elektron məlumat mübadiləsində iştirak etməməyə görə 500-1000 AZN (təxminən 293-586 ABŞ 

Dolları) məbləğində cərimə olunacaq.  

Bundan əlavə, dəyişikliklərə əsasən maliyyə institutlarına (banklar, qeyri-bank kredit təşkilatları, sığorta şirkətləri və s.) 

dair tətbiq edilən qaydalara uyğun olaraq Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına dövlət rüsumlarının ödənilməməsinə görə

3000 AZN (təxminən 1759 ABŞ Dolları), onların vəzifəli şəxsləri isə 1000 AZN (təxminən 586ABŞ Dolları) məbləğində

inzibati qaydada cərimə olunacaq.

4. “Dövlət Satınalmaları haqqında Qanuna” dəyişikliklər qəbul edilmişdir

Dəyişikliklərə əsasən, tender prosedurlarında iştirak etmək üçün namizəd son bir il ərzində Azərbaycan Respublikasının

Vergi Məcəlləsi tələblərinin pozulmasına yol verməməlidir.

5. “Kredit İttifaqları haqqında Qanuna” dəyişikliklər qəbul edilmişdir

Kredit ittifaqları bundan sonra “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və

terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında”  Qanunun tələblərinə riayət etməlidir.

6. Məcburi tibbi sığorta ilə bağlı “Tibbi sığorta haqqında” Qanuna edilən dəyişikliklər 2020-ci il yanvarın 1-

də qüvvəyə minəcəkdir 

01 yanvar 2020-ci il tarixdən etibarən tibbi sığorta məcburi olacaqdır.  

“Məcburi Tibbi Sığorta” ilə bağlı “Tibbi sığorta haqqında” Qanuna edilən dəyişikliklər 1 yanvar 2020-ci il tarixindən etibarən 

qüvvəyə minəcəkdir. 

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.

1. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin funksiyaları və strukturu genişləndirilib və yeni nazir 

təyin edilib

23 oktyabr 2019-cu il tarixli fərmanla Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İqtisadiyyat Nazirliyinin yeni strukturunu təsdiq

etmişdir. Vergilər Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi və Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi

İqtisadiyyat Nazirliyinin strukturuna daxil edilmişdir. Qeyd edilən qurumlar dövlət xidməti statusu alacaqlar. Fərmana əsasən

qurumların strukturu, işçilərin say həddi, və hüquqi statusu, vəzifə maaşları, əməyin ödəniş sistemi, xidmətkeçmə ilə bağlı

hüquq və vəzifələri ilkin mərhələdə dəyişməz olaraq qalır.

Hazırda Iqtisadiyyat Nazirliyinin yeni strukturu aşağıdakı qurumlardan ibarətdir:

1.İqtisadiyyat Nazirliyinin Aparatı (departamentlər və şöbələr)

2.İqtisadiyyat Nazirliyi nəzdində Dövlət Vergi Xidməti;

3.İqtisadiyyat Nazirliyinin nəzdində Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Xidməti;

4.İqtisadiyyat Nazirliyinin nəzdində Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti;

5.İqtisadiyyat Nazirliyinin regional şöbələri;

6.Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinin aparatı. 
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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

*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


