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Bu kitabçada biznesin satış imkanların artırılması istiqamətində sahibkarların bilik və 

bacarıqlarının artırılması ilə bağlı mexanizmlər öz əksini tapmışdır. Kitabçadan sahibkarlar, 

fermerlər, müvafiq dövlət qurumlarının əməkdaşları, tədqiqatçılar, tələbələr və eləcə də yeni 

biznes qurmaq istəyən vətəndaşlar faydalana bilərlər. 

  

Kitabça “Məsləhət xidmətləri vasitəsilə aqro-turizm, aqro-biznes sahibkarlığın və ərzaq 

məhsullarının istehsalının təşviqi və yeni dəyər zəncirlərinin yaradılması və inkişafı” layihəsi 

çərçivəsində Azərbaycanın İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (CESD) və Bolqarıstanın İqtisadi 

İnkişaf Mərkəzinin (CED) ekspert qrupları tərəfindən hazırlanmışdır. 

  

  

  

  

   

Bu nəşr Avropa İttifaqının maliyyə yardımı ilə hazırlanmışdır. Onun məzmununa görə CESD 

məsuliyyət daşıyır və burada ifadə olunan fikirlər heç bir halda Avropa İttifaqının rəsmi 

mövqeyi kimi qəbul edilə bilməz. 
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Giriş 

 

 

 

Mühasibatlığı bəzən biznesin qan-damar sistemi də adlandırırlar. Müasir mühasibat 

proqramlarının öyrənilməsi və tətbiq edilməsi, bu sahədəki standartların tətbiq edilməsi 

sahibkarlıq subyektləri üçün vacib istiqamətlərdən hesab olunur.  

Milli Mühasibatlıq sistemi özündə müasir yanaşmaları da ehtiva etməkdədir. Son dövrlər yeni 

mühasibatlıq proqramlarının tətbiqinə başlanılması, vergi sistemində aparılan islahatlar bu sahəyə 

xüsusi diqqətin ayrılmasını zəruri etmişdir. Buna görə də, biznes subyektlərinin, xüsusən də kiçik 

və orta sahibkarların bu istiqamətdə maarifləndirilməsi olduqca aktualdır. Məhz bu kitabça da bu 

məqsədə çatmaq üçün yeni imkanlar yaradır. 

Sadə dillə desək, bir biznes qurumları məhsul və ya xidmət istehsal edən və satan qurumlar olaraq 

təyin edilir. Biznes qurumlarının ilk növbədə əsas məqsədi qazanc əldə etməkdir.  Şirkətlərin  

ayaqda qalması, rəqiblərinə qarşı rəqabət etməsi və gələcəkdə investisiya qərarları verməsi üçün 

maliyyə əməliyyatları diqqətlə izlənilməli, təhlil edilməli və şərh edilməlidir. Mühasibatlıq da bu 

baxımdan  şirkətlərdə həyata keçirilən fəaliyyətləri sistematik olaraq ümumiləşdirən, eləcə də 

təsnif və təhlil edən bir sistemdir.  

Mühasibat uçotu üzrə hazırlanan bu kitabçada məqsəd, biznesə yeni başlayan sahibkarlara maliyyə 

əməliyyatlarına, eyni zamanda  Vergi və Əmək Məcəllələrində mövcud olan vacib məqamlara dair 

məlumatlarla bilgiləndirməkdir.  

 

 

 

 

Mühasibat Uçotunun Tarixi 

 

Mühasibat uçotunun yaranması eramızdan əvvəl 6000 il əvvəl yaranmağa  başlayıb. Misirdə 

əkinçiliklə məşğul olan kəndlilər Nil çayından istifadə etdiklərinə görə taxıl və kətanla vergi 

ödədiklərini öz qeydlərində edib. Burada əsəsasən vergilərin ödənilməsi müxtəlif işarələr 

qoymaqla qeyd edirmişlər. İkili yazılış sıstemi XIII-XIV əsrdə yaranmış, Genuyada tapılmış 

bələdiyyə yazılarında ikili yazılış sıstemi 1340-cı ilə təsadüf edir. Daha erkən ikili yazılış 

Florentiyanın ticarət fırmalarında (1299-1300-cü illər), eləcə də Şampan (Fransa) əyalətində 

ticarət aparan fırmalarda aşkar edilmişdir. Uçotun ilk sistemləşdirilməsi Fransiskan rahibi Luka 

Paçoli olmuş və o həmin dövrdə özünün böyük əsəri olan "Hesablar və yazılışlar haqda traktat" 
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ını yazaraq uçot yazılışlarının mahiyyətıini çox bacarıqla aça bilmişdir. Onun sözü gedən bu kıtabı 

bizim dövrümüzdə də aktual olaraq qalır və uçot təcrübəsində istifadə olunur. 

Dünya mühasibatlıq məktəbini aşağıdakı 7 qrup üzrə təsnifləşdirmək olar. 

1. Klassik italyan mühasibatlıq məktəbi 

2. Fransız mühasibatlıq məktəbi 

3. Amsterdam mühasibatlıq məktəbi 

4. Alman mühasibatlıq məktəbi 

5. Rus mühasibatlıq məktəbi 

6. Anqlo-amerikan mühasibatlıq məktəbi 

7. İslam mühasibatlıq məktəbi 

 

 

Uçot işçilərinin beynəlmiləl emblemi ilə tanınmış mühasiblərin gerbində günəş, tərəzi, Bernulli 

əyrisi əks olunmuş və onun "Elm-Vicdan-Müstəqillik" (Science-Conscience-Independance) 

rəmzi kimi ifadə olunan şüarı verilmişdir. Günəş maliyyə fəaliyyətinin nəticələrinin şəffaflığını 

əks etdirən mühasibat uçotunu, tərəzi-balansı (bərabərliyi), Bernulli əyrisi uçotun daimi olacağı 

rəmzini ifadə edir. 

 

Mühasibat Uçotu Nədir ? 

 

Beynəlxalq təcrübədə istifadə olunan “Accounting” sözünün kökü olan “Account” sözündən 

götürülmüş, hesab kimi tərcümə olunaraq uçot və hesabatın aparılması mənası verir.  

Hər bir təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələr mühasibat uçotunu aparmağa çalışır, 

mühasibat uçotu məlumatlarına əsasən gələcəklə bağlı önəmli qərarlar verilir.  

Mühasiba uçotu məlumatları ilə maraqlanan tərəflər daxili (insiders) və kənar olmaqla ( outsiders) 

iki hissəyə bölünür. 

Daxili istifadəçilərə müəssisə daxilində biznes qərarların qəbuletmə səlahiyyətinə malik olan 

rəhbər, menecer, yaxud digər işçilər daxildir. 

Kənar istifadəçilərə investorlar, səhmdarlar, kreditorlar, dövlət vergi orqanları yaxud istehlakçılar 

aiddir. 
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İkitərəfli yanaşma və ikili qeydiyyat 

 

Mühasibat uçotunun əsas konsepsiyalarından biridə ikitərəfli qeydiyyat konsepsiyasıdır. İkitərəfli 

yanaşmanın nəticəsində formalaşan ümumi düstur Akitvlər=Passivlər şəklindədi.  

Bu düsturun daha təkmilləşdirilmiş forması Aktivlər=Öhdəliklər+Kapital kimidir. Burada 

öhdəliklər müəsisənin başqa hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən aldığı borclardır.  Kapital isə 

müəssisənin sahiblərinə olan borcudur. Yəni müəssisənin sahib oldüğu pul vəsaitləri, 

avandanlıqar, mallar onun aktivi olaraq bərabər olmalıdır onların formaşlaşdığı mənbələrə. 

Uçot siyasəti və onun mahiyyəti  

 

Maliyyə hesabatının aydın və anlaşılan olması üçün uçot siyasətinin əhəmiyyəti zəruridir. Uçot 

siyasəti dedikdə, uçotun aparılması, maliyyə hesabatının hazırlanması və təqdim edilməsi üçün 

müəssisə tərəfindən tətbiq edilən konkret prinsiplər, qaydalar, üsullar və praktika nəzərdə tutulur. 

 

 

 

Maliyyə Hesabatları Haqqında Ümumi Anlayış

 

Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartlarında maliyyə hesabatı, onun tərtib və təqdim edilməsi 

“Maliyyə hesabatının təqdim edilməsi” adlı 1 №-li standart vasitəsilə  tənzimlənir. Bu standarta 

görə şirkətin maliyyə hesabatı aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir ; 

 Balans hesabatı 

 Mənfəət və Zərərlər haqqında hesabat 

 Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 

 Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat 

 Malliyyə hesabatında qeydlər, uçot siyasətinin əhəmiyyətli elementlərinin qısa təsviri və 

sair izahedici informasiya da daxil olmaqla 

Maliyyə hesabatını hazırlamaqla, müəssisənin maliyyə vəziyyəti, maliyyə nəticələri, maliyyə 

vəziyyətinin dəyişməsi və  nağd pul vəsaitinin hərəkəti barədə məlumatlar almaq olur. 

Maliyyə hesabatının elementləri: 

 Aktivlər 

 Öhdəliklər 

 Kapital  - bunlar balans hesabati üzrə elementlərdir 

 Gəlirlər 

 Xərclər – Bunlar isə mənfəət və zərər haqqında hesabat üzrə elementlərdir 

Mühasibat balansında aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir. 

Aktivlər bölməsi 
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 Əsas vəsaitlər və qeyri maddi aktivlər 

 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 

 Alıcıların və sifarişçilərin borcu və digər debitorların borcları 

 Ehtiyatlar ( mal-material) və digər ofis ləvazimatları 

 

Öhdəliklər 

 Vergi və digər büdcə öhdəlikləri 

 Kreditor  borcları 

 Bank krediti  

 Qazanılmamış gəlir 

 

Kapital 

 Nizamnamə kapitalı 

 Əlavə kapital 

 Ehtiyat kapitalı 

 Bölüşdürülməmiş mənfəət 

 

Maliyyə Hesabatlarının Hazırlanması Mərhələləri 

 

 

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması özlüyündə bir neçə mərhələdən keçir.  

Birinci mərhələ əməliyyat sənədlərinin müəyyən olunmasıdır. Bu mərhələdə sənədin əməliyyat 

tarixi, məbləği, aktiv və ya passiv hesaba təsir etməsi müəyyən edilir. 

İkinci mərhələ əməliyyatların gündəlik jurnalda debet və kredit üzrə ikili yazılış metodunun qeydi 

ilə xarakterizə olunur. 

Üçüncü mərhələ  baş kitabda qeydlərinin aparılmasıdır. 

Dördüncü mərhələ sinaq balansının hazırlanmasıdır. 

Beşinci mərhələ düzəliş qeydləri-uçot dövründə əsas qeydlərə əlavə olunan yazılışlardır. 

Düzəlişlər digər qeydlər kimi baş kitab və jurnalda öz əksini tapır. 

Altıncı mərhələ düzəliş olunmuş sınaq balansının hazırlanmasıdır. 

Yeddinci mərhələ hesabların bağlanması üzrə qeydlərdir. Köməkçi hesablar bağlanaraq 

bölüşdürülməmiş mənfəət və ya zərər hesabına silinir. 

Sonuncu mərhələ isə son maliyyə hesabatlarının hazırlanmasıdır. Yəni, köməkçi hesablar ( gəlir 

və xərc hesabları) bağlandıqdan sonra maliyyə hesabatı hazırlanır. 

1. Mənfəət və zərərlər haqqında hesabat 

2. Xüsusi kapitalda dəyişiklik haqqında hesabat 
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3. Balans hesabatl 

4. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 

Beynəlxalq praktikada maliyyə hesabatının hazırlanmasında iki üsul var.   

 Sadə əlyazma ( jurnallarla qeyd) üsulu 

 Proqram ( kompyuter) üsulu 

Sadə əlyazma üsulu lap qədimdən mövcud olmuş üsuldur, bu usulla gündəlik dəftərtutma ilə 

başlayıb gündəlik maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərini qeyd edirlər. Maliyyə əməliyyatla qeyd 

edilməklə, sadə məntiqi metodlarla müəyyən qruplaşmalar aparılır və yekunlar çıxarılaraq hesabat 

şəklinə gətirilir. 

Proqram ( Accouting Software ) üsulu XX əsrin ortalarından yaranmağa başlıyıb. Bu metod 

mühasibat işlərini asanlaşdırıb gündəlik qeydiyyat əməliyyatları aparılmaqla, yekun hesabatın 

proqram tərəfindən hazırlanmasına yardımcı olur. Hal-hazırda ölkəmizdə istifadə olunan 

mühasibat proqramları 1C, AzMühasib proqramlarıdır. 

 

 

 

Hesablar Planı 

 

Hesablar planı - maliyyə hesabatı formalarının hazırlanmasının asanlaşdırılması məqsədi ilə 

hesabat formalarının tərkibinə daxil olan maddələrin sistemləşdirilmiş cədvəlidir. Mühasibin əsas 

vəzifəsinin məhz maliyyə hesabatı formalarının hazırlanması olduğunu düşündükdə hesablar 

planının mühasibin əlifbası olması qənaətinə də gəlmək olar. 

Müasir dövrdə hesabatların hazırlanması əsasən proqram üsulu ilə aparıldığı üçün hesab nömrələri 

olmadan mümkün deyil. Ona görə də hər bir ölkə öz milli iqtisadi sisteminə uyğun olaraq ölkənin 

Hesablar Planını təsdiq etməlidir. 

Beynəlxalq praktikada tətbiq olunan hesablar planının məntiqi “Müəssisənin maliyyə bərabərliyi” 

düsturudur. Yəni, 

 

Aktivlər = Öhdəliklər + Kapital + Gəlirlər – Xərclər  

Və yaxud  

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat       Maliyyə nəticəsi haqqında hesabat 

Aktivlər = Öhdəliklər + Kapital +  Gəlirlər-Xərclər 
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Qrafikdən də göründüyü kimi, Aktiv, Öhdəlik və Kapital – Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın, 

yəni balansın elementləri, Gəlirlər və Xərclər – Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatın 

elementləri, Kapital və mənfəət - Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatın elementləridir. 

 

Hesabların təsnifatı 

 

Hesabları müəyyən xüsusiyyətlərinə görə təsnifləşdirmək olur. 

Əsas 4 istiqamət üzrə qeyd eləmək olar. 

1. Aktiv və passiv  hesablar 

2. Əsas ( daimi ) və köməkçi ( müvəqqəti)  

3. Sintetik və analitik olmasına görə 

4. Nəzarət (kontrol ) olunmasına görə 

Aktiv hesablar - balansın aktiv maddəsində yerləşən hesablardır ki, bunlar da uzunmüddətli və 

qısamüddətli olmaqla 2 yerə bölünür. Aktiv hesablar aşağıdakılardır 

 Pul vəsaitləri 

 Debitor borclar 

 Ehtiyatlar 

 Torpaq, tikli, avadanlıq 

 Qeydi - maddi aktivlər 

 Verilmiş avanslar 

 İnvestisiya qoyuluşları 

 

Passiv hesablar - bu hesablarda özündə öhdəlik və xüsusi kapital hesablarına ayrılır. Öhdəliklər 

də öz növbəsində uzunmüddətli və qısamüddətli olmaqla iki yerə ayrılır. Bir ilə kimi verilmiş 

borcların qaytarılması nəzərdə tutulmuşsa, buna qısamüddətli borclar deyilir, 1 ildən çöx müddətə 

verilmiş borclar isə uzunmüddətli borclar sayılır. 

Öhdəliklərə aşağıdakıları aid elemək olar. 

 Kreditor borcları 

 Bank kreditləri və sair öhdəliklər 

 Vergi öhdəlikləri 

 Əmək haqqı öhdəlikləri 

 Qazanılmamış gəlir ( gələcək dövrün gəlirləri) 

 

Kapitala aid olan hesablar isə aşağıdakılardı: 

 Nizamnamə kapitalı 

 Ehtiyat kapitalı 

 Əlavə kapital 

 Emissiya gəliri 

 Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyatlar 

 Bölüşdürülməmiş mənfəət 
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Əsas və köməkçi hesablar 

Maliyyə hesabatındakı roluna görə hesablar əsas və köməkçi hesablara bölünür. 

Balans hesabatındakı olan hesablar əsas hesablar, mənfəət və zərər hesabatındakı hesablar isə 

köməkçi hesablar sayılır. 

Əsas hesablar, ilin sonunda maliyyə hesabatında zəruri olan hesablardı. Məsələn pul vəsaiti hesabı, 

nizamnamə kapitalı, bölüşdürülməmiş mənfəət və s. 

Köməkçi hesablar mənfəət və zərər hesabatında gəlir, xərc və mənfəət hesabları, o cümlədən 

kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatda göstərilən dividend hesablarıdı ki, bunlar ilin axırında 

bağlanaraq balansın bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına silinir.  

Ümümiləşdirmə səviyyəsinə görə hesablar iki yere bölünür. 

 Sintetik hesablar 

 Analatik hesablar 

Sintetik hesablar burada ümumiləşdirilmiş hesablar nəzərdə tutulur. Məsələn, əsas vəsaitlərin 

sintetik uçotu dedikdə, burada avadanlıqlar haqqında yekun məlumat verilir, hesaba dair daha 

detallı məlumat yoxdur. Əgər əsas vəsatilərin daha detallı məlumatı lazımdırsa, o zaman analatik 

hesabdan istifadə edilməsi lazimdır. Məsələn, pul vəsaitləri sintetik hesabdırsa, bankda və kassada 

olan milli və xarici valyutalar analatik hesablardır. 

Kontrol hesablar dedikdə, beynəlxalq təcrübədə yalnız debitor və kreditor borclarının hesabları 

nəzərdə tutulur. Belə ki, şirkət rəhbərləri daima kimə borclu olduqlarını və onlara kimlərin borclu 

olduqlarını müntəzəm nəzarətdə saxlayır. Mühasiblərdə bu hesablar üzrə hər birini ayrıca qeyd 

edir.  

Azərbaycanın Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına görə müəssisələr aşağıdakı qruplara bölünüb 

və hesablar planı da ona uyğun hazırlanıb. 

1. Kommersiya təşkilatları 

2. Büdcədən maliyyələşən təşkilatlar 

3. Qeyri-hökümət təşkilatları 
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Maya Dəyəri və Maya Dəyərinin Hesablanmasının Metodu 

 

Maya dəyərinin hesablanması hər bir məhsulun qiymətini hesablanması üçün zəruridir. 

Beynəlxalq praktikada maya dəyərinin hesablanmasının əsas 4 metodu var. 

1. Spesifik indentifikasiya metodu 

2. Vaxta görə birinci alınanların maya dəyəri metodu (FIFO-First-in, first-out) 

3. Vaxta görə sonuncu alınanların metodu ( LIFO-last in, first -out ) 

4. Orta maya dəyəri ( AVCO-Average cost Method ) 

Spesifik identifikasiya metodunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, satış zamanı satılan malların 

hər birinə fərdi yanaşılır. Malların alış qiymətinə ayrıca baxılaraq hesablama aparılır. Bu metod 

əsasən sifarişlə istehsal olunan malların maya dəyərini hesablayan zaman uğurla tətbiq olunur. 

Zərgərlik məmulatları və sənət əsərlərinin ticarətində bu metod tətbiqi sərfəlidir. 

FIFO METODU - Bu metod vaxta görə birinci əldə edilən malların qiymətinin nəzərə alınmasına 

əsaslanır. Satışın maya dəyəri birinci daxil olanlara görə  hesablanır, yənni hər bir satışda satılan 

malların dəyəri anbara birinnci daxil olan ve ya dövrün əvvəlinə qalıq malların alış qiymətindən 

başlayaraq hesablanır. 

LIFO METODU - Bu  metod FİFO metodun əksi hesab olunur, sonuncu əldə edilən malların 

birinci satılmasını nəzərdə tutub. Yəni hər bir satışın maya dəyəri sonuncu daxil olan malın maya 

dəyəri ilə  hesablanır.  

Orta Maya Dəyəri Metodu - Orta qiymətin tapılması, alışların cəmi məbləğini alınan malların 

sayına bölməklə tapılır. Orta qiymətin təyin edilməsi hər bir alışdan dərhal sonra fasiləsiz olaraq 

həyata keçirilməlidir. Bu metod çox hesablamalar tələb edir, əsasən Türkiyə və Yaponiyada 

istifadə edilir.  
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İnflyasiya şəraitində maya dəyərinin hesablanması 

 

Bildiyimiz kimi, infilyasiya dedikə, pulun öz dəyərini itirməsi və bazarda olan malların qiymətinin 

qalxmasıdır. İnfilyasiya şəraitində malların maya dəyərinin hesablanması zamanı elə üsulu seçmək 

lazımdır ki, nə şirkət ziyana düşsün, nə də alıcılar malları baha alsınlar. FIFO metodundan 

infilyasiya zamanı istifadə etdildikdə maya dəyəri az hesablanır,  mənfəətin kəmiyyəti həddindən 

artıq çox olduğu üçün mənfəət vergisi də çox ödənilir. Bu da müəssisə üçün səmərəli deyil.  

İnfilyasi zamanı LIFO metodunun seçilməsi zamanı sonuncu alınan məhsul baha olarsa, bu da 

zamanla qiymətlərin tədricən yüksəlməsinə səbəb olur, maya dəyəri çox hesablanır və mənfəət 

vergisi isə az olur.  Maliyyə Hesabatının Beynəlxlaq Standartları ( MHBS ) Şurası LİFO 

metodunun tətbiqini qadağan etmişdir.  

Yuxarıda qeyd olunan maya dəyərinin hesablanması metodlarından göründüyü kimi, heç biri 

infilyasiya şəraitində uyğun hesablama deyil.  Buna görə də ən uyğun hesablama metodu AVCO 

hesab edilir. AVCO metodu hər iki metodun ortası olduğu üçün onun tətbiqi iqtisadi cəhətdən daha 

əlverilişlidir. 

Azərbaycanda Vergi sistemi 

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasında vergi sistemini, 

vergitutmanın ümumi əsaslarını, vergilərin müəyyən edilməsi, ödənilməsi və yığılması 

qaydalarını, vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin digər 

iştirakçılarının vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələrini, vergi nəzarətinin forma və 

metodlarını, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti, dövlət vergi orqanlarının və 

onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydalarını 

müəyyən edir. 

Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasından, bu Məcəllədən və onlara uyğun olaraq qəbul edilmiş Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericilik aktlarından ibarətdir. 

 Azərbaycan Respublikasında aşağıdakı vergilər müəyyən edilir və ödənilir: 

 dövlət vergiləri 

 muxtar respublika vergiləri 

 yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri) 

 

Dövlət vergiləri dedikdə, bu Məcəllə ilə müəyyən edilən və Azərbaycan Respublikasının bütün 

ərazisində ödənilməli olan vergilər nəzərdə tutulur. 

4Muxtar respublika vergiləri dedikdə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu Məcəlləyə müvafiq 

olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilən və Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında ödənilən vergilər nəzərdə tutulur. 
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Yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri) dedikdə, bu Məcəllədə və müvafiq qanunla müəyyən edilən, 

bələdiyyələrin qərarlarına əsasən tətbiq edilən və bələdiyyələrin ərazilərində ödənilən vergilər 

nəzərdə tutulur. Bələdiyyələr tərəfindən tətbiq edilən digər məcburi ödənişlər müvafiq qanunla 

müəyyən edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dövlət Vergiləri 

 
 

Dövlət vergilərinə aşağıdakılar aiddir: 

 fiziki şəxslərin gəlir vergisi 

 hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi (bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatlardan 

başqa) 

 əlavə dəyər vergisi 

 aksizlər 

 hüquqi şəxslərin əmlak vergisi 

 hüquqi şəxslərin və bu Məcəllənin 206.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş halda fiziki 

şəxslərin torpaq vergisi 

 yol vergisi 

 mədən vergisi 

 sadələşdirilmiş vergi 

 

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi 

 

Rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər gəlir vergisinin ödəyiciləridirlər. Rezidentlərin gəlirləri 

üzrə vergitutma obyekti vergi ili üçün rezidentlərin bütün gəliri ilə həmin dövr üçün bu məcəllə 

ilə müəyyənləşdirilən gəlirdən çıxılan məbləğ arasındakı fərqdən ibarət olan vergiyə cəlb edilən 
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gəlirdir. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-

rezident vergi ödəyicisi daimi nümayəndəliyi ilə əlaqədar olan vergiyə cəlb edilən gəlirləri üzrə 

gəlir vergisinin ödəyicisidir. 

Vergiyə cəlb olunan gəlir, konkret dövrdə Azərbaycan mənbələrindən daimi nümayəndəliklə bağlı 

əldə edilən ümumi gəlirlə həmin dövrdə bu gəlirlərin əldə edilməsi ilə əlaqədar çəkilən və gəlirdən 

çıxılan məbləğ arasındakı fərqdir. 

Rezident vergi ödəyicisinin gəliri onun Azərbaycan Respublikasında və Azərbaycan 

Respublikasının hüdudlarından kənarda əldə etdiyi gəlirdən ibarətdir. 

Qeyri-rezident vergi ödəyicisinin gəliri onun Azərbaycan Respublikası mənbələrindən əldə etdiyi 

gəlirlərdən ibarətdir. 

 Gəlirlərə aiddir: 

 muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir 

 muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlir 

 vergilərdən azad edilən gəlirlərdən və əsas vəsaitlərin (vəsaitin) yenidən 

qiymətləndirilməsindən yaranan artımdan başqa bütün digər gəlirlər 

Vergi məcəlləsinin  101.1-1-ci maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, fiziki şəxslərin muzdlu 

işdən aylıq gəlirlərindən vergi aşağıdakı cədvələ uyğun tutulur: 

Vergi tutulan aylıq gəlirin məbləği Verginin məbləği 

2500 manatadək 14 faiz 

2500 manatdan çox olduqda 
350 manat + 2500 manatdan çox olan məbləğin 25 

faizi 

 

 Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində 

işləyən fiziki şəxslərin muzdlu işdən aylıq gəlirlərindən vergi 2019-cu il yanvarın 1-dən 7 il 

müddətində aşağıdakı cədvələ uyğun olaraq tutulur:  

Vergiyə cəlb edilən aylıq gəlir Verginin dərəcəsi 

8000 manatadək 0 faiz 

8000 manatdan çox olduqda 

8000 manatdan çox olan məbləğin 

14 faizi 

 

 

Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi 

 



15 
 

Azərbaycan Respublikasında rezident və qeyri-rezident müəssisələr, habelə sahibkarlıq 

fəaliyyətindən gəlir əldə edən qeyri-kommersiya təşkilatları mənfəət vergisinin ödəyiciləridir.  

Müəssisələrin mənfəətindən 20 faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur. 

Vegi məcəlləsinə görə aşağıdakı fəaliyyət növləri bu vergidən azaddır. 

 Xeyriyyə təşkilatlarının gəliri - sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirdən başqa; 

 Xeyri-kommersiya təşkilatlarının aldıqları əvəzsiz köçürmələr, üzvlük haqları və ianələr; 

 Beynəlxalq, dövlətlərarası və hökumətlərarası təşkilatların gəlirləri - sahibkarlıq 

fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirdən başqa; 

 Dövlət hakimiyyəti orqanlarının, büdcə təşkilatlarının, yerli özünüidarəetmə orqanlarının 

və dövlətin adından yaradılan publik hüquqi şəxslərin gəlirləri (sahibkarlıq fəaliyyətindən 

gəlir istisna olmaqla);  

 Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının, onun qurumlarının ipoteka kreditləşməsi 

və sahibkarların aldıqları kreditlərə təminat verilməsi sahəsində fəaliyyət göstərən müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) və Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Neft Fondunun, habelə Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun gəlirləri; 

 Alınmış sığorta ödənişləri (həmin sığorta hadisəsi ilə əlaqədar zərərə aid edilən 

məbləğlərdən başqa); 

 Təhsil müəssisələrinin, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsil alması 

üçün yaradılmış xüsusi təhsil müəssisələrinin mənfəəti – mənfəətin dividendlərin 

ödənilməsinə yönəldilən hissəsi istisna olmaqla; 

 Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq dövlət büdcəsinə olan vergi 

borclarının silinməsindən əldə olunan gəlir. 

 Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş hallarda hüquqi şəxsin qərarı 

ilə onun özünün və onun tam mülkiyyətində olan rezident törəmə müəssisələrinin birinin 

balansından digərinin balansına əvəzsiz olaraq verilən aktivlərin dəyəri; 

 Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən bir hüquqi şəxsin balansından əvəzsiz 

olaraq digər şəxsin balansına verilmiş əsas vəsaitlərin dəyəri; 

 Neft-qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü, ixrac boru kəmərləri 

haqqında və bu qəbildən olan digər sazişlərə uyğun olaraq əsas fondların, daşınar əmlakın 

və digər aktivlərin hər hansı şəkildə həmin sazişlərdə Azərbaycan Respublikasını təmsil 

edən tərəfə təqdim edilməsi üzrə əməliyyatlar; 

 Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən yaradılan sənaye, yaxud 

texnologiyalar parklarının idarəedici təşkilatının və ya operatorunun mənfəətinin sənaye, 

yaxud texnologiyalar parklarının infrastrukturunun tikintisinə və saxlanılmasına 

yönəldilmiş hissəsi; 

 Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən yaradılan sənaye, yaxud 

texnologiyalar parklarının rezidenti olan hüquqi şəxslərin sənaye və texnologiyalar 

parkındakı fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlir - qanunvericiliyə uyğun olaraq sənaye və 

texnologiyalar parkında qeydiyyata alındıqları hesabat ilindən başlayaraq - 10 il 

müddətinə;  

 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) 

hüquqi şəxslərin bu fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlirləri - 2014-cü il yanvarın 1-dən 10 il 

müddətinə;  
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 Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin və uşaq evlərinin bu fəaliyyətdən əldə etdikləri 

gəlirləri 2014-cü il yanvarın 1-dən 10 il müddətinə; 

 “Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa əsasən hüquqi şəxslərə ödənilən kompensasiya; 

 investisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxsin həmin sənədi aldığı tarixdən əldə etdiyi 

mənfəətin 50 faizi - 7 il müddətinə; 

 Paylarının (səhmlərinin) 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısı ilə dövlətə məxsus 

olan hüquqi şəxslər və dövlətin adından yaradılan publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla, 

vergi ödəyicisinin hesabat ilinin mənfəətinin 10 faizindən çox olmayan hissəsinin müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilən 

meyarlara cavab verən elm, təhsil, səhiyyə, idman və mədəniyyət sahəsində fəaliyyət 

göstərən müəssisə, idarə və təşkilatlara köçürülən hissəsi – 2019-cu il 1 yanvar tarixdən 10 

il müddətinə. Bu maddənin müddəaları yalnız nağdsız qaydada ödənilən xərclərə 

münasibətdə tətbiq edilir.  

 Vergi ödəyicisinin azı 3 (üç) il ərzində mülkiyyətində olan iştirak payının və ya səhmin 

təqdim edilməsindən əldə olunan gəlirlərinin 50 faizi; 

 Mikro sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri 

mənfəətin 75 faizi; 

 KOB klaster şirkətinin mənfəəti – KOB klaster şirkətinin KOB klaster şirkətlərinin 

reyestrinə daxil edildiyi tarixdən 7 il müddətinə; 

 KOB klasterin iştirakçısı olan hüquqi şəxsin KOB klaster şirkəti ilə bağlanmış müqavilə 

əsasında təqdim etdiyi mal (iş, xidmət) üzrə əldə etdiyi mənfəətin kapital xarakterli 

xərclərin çəkilməsinə yönəldilən hissəsi – 7 il müddətinə; 

 Mikro və ya kiçik sahibkarlıq subyekti olan və hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstərən 

startapların “Startap” şəhadətnaməsi aldığı tarixdən innovasiya fəaliyyətindən əldə 

etdikləri mənfəəti – 3 il müddətinə; 

 “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) haqqı ödənilən ictimai işlərin 

təşkili ilə bağlı fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlir; 

 Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) müəyyən etdiyi 

qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən 

verilmiş təsdiqedici sənəd əsasında Azərbaycan Respublikasında keçirilən UEFA 2019 

Avropa Liqasının final oyunu ilə əlaqədar UEFA-nın, onun yaratdığı qeyri-rezident hüquqi 

şəxslərin, qeyri-rezident futbol klublarının (assosiasiyalarının) həmin oyunla bağlı əldə 

etdiyi gəlirləri; 

 Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) müəyyən etdiyi 

qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən 

verilmiş təsdiqedici sənəd əsasında Azərbaycan Respublikasında keçirilən UEFA 2020 

Futbol çempionatının oyunları ilə əlaqədar UEFA-nın, onu təmsil edən və onun yaratdığı 

qeyri-rezident hüquqi şəxslərin, habelə qeyri-rezident futbol klublarının 

(assosiasiyalarının) çempionatla bağlı əldə etdiyi gəlirləri; 

 Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq 

olunmuş qaydada dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilən ixrac təşviqi;  

 Azərbaycan Respublikasında keçirilən Formula 1 və Formula 2 yarışlarına aid qeyri-maddi 

aktivlər üzərində müəllif hüquqlarından istifadə olunmasına, yaxud istifadə hüquqlarının 
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verilməsinə görə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) ilə 

bağlanılmış müqavilə əsasında onun tərəfindən qeyri-rezident hüquqi şəxsə ödənilən 

royalti gəlirləri - 2018-ci il yanvarın 1-dən 6 il müddətinə; 

 Əlilliyi olan şəxslərin qeyri-hökumət təşkilatlarına məxsus olan işçilərinin ümumi sayının 

azı 50 faizi  əlilliyi olan şəxslərdən ibarət olan istehsal müəssisələrinin mənfəət vergisinin 

dərəcəsi 50 faiz azaldılır. 

Bu güzəştlərin alınması hüququ müəyyən edilərkən işçilərin orta siyahı sayına əvəzçilik, podrat 

müqavilələri və mülki-hüquqi xarakterli digər müqavilələr üzrə işləyən  əlilliyi olan şəxslər, o 

cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar daxil edilmir. 

Pərakəndə satış qaydasında malların satışının həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti və (və ya) 

ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər tərəfindən büdcəyə ödənilməli olan mənfəət 

vergisinin məbləği 2019-cu il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə “İstehlakçıların hüquqlarının 

müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş POS-terminal 

vasitəsilə nağdsız qaydada aparılan ödənişlərin ümumi gəlirdəki xüsusi çəkisinə uyğun müəyyən 

edilən verginin 25 faizi həcmində azaldılır.  

Bu güzəştin alınması hüququ müəyyən edilərkən vergi orqanında uçotda olan şəxslər tərəfindən 

POS-terminal vasitəsilə aparılan ödənişlərin məbləği nəzərə alınmır. 

Bu Məcəllə ilə müəyyən olunmuş qaydada gəlirlərin və xərclərin uçotunu aparan, ƏDV-nin 

məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan və əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən 

ayında (aylarında) 200.000 manatadək olan rezident müəssisənin təsisçisi (payçısı) və yaxud 

səhmdarları olan hüquqi şəxslərin dividend gəlirləri vergidən azaddır. 

 

Əlavə dəyər vergisi 

Əlavə dəyər vergisi vergi tutulan dövriyyədən hesablanan verginin məbləği ilə bu məcəllənin 

müddəalarına uyğun olaraq verilən elektron qaimə-fakturalara və ya idxalda ƏDV-nin ödənildiyini 

göstərən sənədlərə müvafiq surətdə əvəzləşdirilməli olan verginin məbləği arasındakı fərqdir. 

Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə 

satışı zamanı əlavə dəyər vergisi ticarət əlavəsindən hesablanan verginin məbləğidir. ƏDV-nin 

ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçən və ya qeydiyyatdan keçməli olan şəxs ƏDV-nin ödəyicisidir. 

 Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən və ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan 

əməliyyatlarının həcmi 200.000 manatdan artıq olan şəxslər, o cümlədən Vergi Məcəlləsinin 

218.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş hüquqdan istifadə ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan 

şəxslər (bu Məcəllənin 218.4.1-ci, 218.4.2-ci və 218.4.3-cü maddələrində göstərilənlər istisna 

olmaqla) bu Məcəllənin 157.3.1-ci maddəsində göstərilən tarixdən 10 gün ərzində ƏDV-nin 

məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməyə borcludur. 

Aşağıdakı işlərin görülməsinə, xidmətlərin göstərilməsinə və əməliyyatların aparılmasına 

görə ƏDV sıfır (0) dərəcəsi ilə tutulur: 

 Azərbaycan Respublikasında akkreditə edilmiş beynəlxalq təşkilatların və xarici ölkələrin 

diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərinin rəsmi istifadəsi, həmçinin bu 

nümayəndəliklərin müvafiq statuslu Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayan 
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diplomatik və inzibati-texniki işçilərinin, o cümlədən onlarla yaşayan ailə üzvlərinin şəxsi 

istifadəsi üçün nəzərdə tutulan mallar və xidmətlər; 

 Qrant müqaviləsi (qərarı) əsasında xaricdən alınan qrantlar hesabına malların idxalı, qrant 

üzrə re beynəlxalq poçt xidmətləri istisna olmaqla, beynəlxalq və tranzit yük və sərnişin 

daşınması, habelə tranzit yük daşınması ilə bilavasitə bağlı yük aşırılma xidməti. 

Beynəlxalq və tranzit uçuşlarla bilavasitə bağlı olan işlərin görülməsi, xidmətlərin 

göstərilməsi; 

 Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına qızıl və digər qiymətlilərin göndərilməsi. 

 müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən yaradılan sənaye parkında müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi fəaliyyətlə məşğul olan sənaye parkının rezidentinə 

podratçı tərəfindən, podratçıya isə onunla birbaşa müqavilə bağlamış subpodratçı 

tərəfindən həmin fəaliyyətin məqsədləri üçün malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi 

və xidmətlərin göstərilməsi - 2016-cı il mayın 1-dən 5 il müddətinə; 

 

 ƏDV-nin dərəcəsi hər vergi tutulan əməliyyatın və hər vergi tutulan idxalın dəyərinin 18 

faizidir. ƏDV üzrə hesabat dövrü təqvim ayı sayılır. 

 

Aksizlər 

 Aksiz - aksizli malların satış qiymətinə daxil edilən vergidir. Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində istehsal edilən, yaxud idxal olunan aksizli mallardan, vergidən azad edilən mallar istisna 

olunmaqla, aksiz tutulur. 

Aşağıdakı mallar aksizli mallara aid edilir: 

- içməli spirt, maya, pivə və spirtli içkilərin bütün növləri; 

- tütün məmulatları; 

- neft məhsulları. 

- minik avtomobilləri (xüsusi nişan və avadanlıqlarla təchiz olunmuş xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat 

vasitələri istisna olmaqla); 

- istirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələr; 

- idxal olunan platin, qızıl, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatları, emal 

olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaz;  

- idxal olunan xəz-dəri məmulatları; 

- energetik içkilər;  

- avtobuslar (sıxılmış qazla işləyən avtobuslar istisna olmaqla); 

- elektron siqaretlər üçün maye. 

Vergi məcəlləsinə əsasən  Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan içməli spirtə, pivəyə, 

spirtli içkilərə, tütün məmulatlarına, energetik içkilərə və elektron siqaretlər üçün mayeyə 

aşağıdakı aksiz dərəcələri tətbiq edilir: 
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 içməli spirt (o cümlədən tərkibində 80 faizdən az spirt olmayan denaturlaşdırılmamış etil 

spirti; tərkibində 80 faizdən az spirt olan denaturlaşdırılmamış etil spirti) hər litrinə - 3,2 

manat; 

 araq (vodka), tündləşdirilmiş içkilər və tündləşdirilmiş içki materialları, likyor və likyor 

məmulatları - hər litrinə 3,2 manat;  

 konyak və konyak materialları - hər litrinə 3,2 manat;  

 şampan şərabı - hər litrinə 2,6 manat;  

 şərablar və şərab materialları - hər litrinə 0,2 manat;  

 pivə (alkoqolsuz pivə istisna olmaqla) və pivə tərkibli - digər içkilər hər litrinə 0,4 manat;  

 siqarilla (nazik siqarlar) - 1000 ədədinə 31,0 manat; 

 tütündən hazırlanan siqaretlər və onun əvəzediciləri - 1000 ədədinə 31,0 manat; 

 energetik içkilər – hər litrinə 3,1 manat;  

 siqarlar, o cümlədən ucları kəsilən siqarlar – hər bir ədədinə 1,0 manat; 

 elektron siqaretlər üçün maye – hər litrinə 20,0 manat; 

 bu maddədə nəzərdə tutulmayan tündləşdirilməmiş alkoqollu içkilər (tərkibindəki spirtin 

miqdarı 9 faizdən çox olmayan) – hər litrinə 0,4 manat. 

Aksizlər üzrə hesabat dövrü təqvim ayıdır. Aksizli mallar istehsal edildikdə, hər hesabat dövrü 

üçün vergi tutulan əməliyyatlar üzrə aksizlər hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec 

olmayaraq ödənilməlidir. Vergi ödəyicisi Vergi Məcəlləsinin 191.1-ci maddəsində göstərilən 

hallarda müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada verginin ödənilməsi üçün 

nəzərdə tutulmuş müddətlərdə, hesabat dövrü ərzində vergi tutulan əməliyyatlarını göstərməklə 

bəyannamə verməlidir. Vergi Məcəlləsinin 195.3-cü maddəsi ilə başqa hallar nəzərdə 

tutulmamışdırsa, aksizli malları göndərən vergi ödəyicisi normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq 

malı qəbul edənə elektron qaimə-faktura yazmalı və verməlidir. 

 

Sadələşdirilmiş vergi 

Vergi Məcəlləsinin XI fəslinin müddəaları nəzərə alınmaqla, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata 

alınmamış və ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatların 

həcmi 200.000 manat və ondan az olan şəxslər, eləcə də vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 

ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan  ictimai iaşə 

fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər də sadələşmiş vergi ödəyiciləridir. 

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququna malik olan vergi ödəyicisi (Vergi Məcəlləsinin 

218.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi ödəyiciləri istisna olmaqla) hər il aprel ayının 20-dən 

gec olmayaraq, müvafiq bəyannaməni və ya bu Məcəllənin 218.1-ci maddəsində qeyd olunan 

hüquqlardan istifadə etməyəcəyi barədə yazılı məlumatı uçotda olduğu vergi orqanına təqdim edir. 

Bu Məcəllədə başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergi ödəyicisinin təqvim ilinin sonunadək 

seçdiyi metodu dəyişdirmək hüququ yoxdur. Vergi ödəyicisi qeyd olunan müddətdə bəyannaməni 

və ya yazılı məlumatı təqdim etmədikdə, vergi orqanı vergi ödəyicisinin əvvəlki vergi ilində 



20 
 

seçdiyi metodu tətbiq edir. İl ərzində yeni fəaliyyətə başlayan vergi ödəyicisi vergi uçotuna 

durmaq üçün ərizədə qeyd etdiyi metodu tətbiq edir. 

Sadələşdirilmiş vergi (Vergi Məcəlləsinin 218.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlə 

məşğul olan və 218.1.2-ci maddəsində göstərilən vergi ödəyiciləri istisna olmaqla) bu verginin 

ödəyicilərinin malların təqdim edilməsindən, işlərin görülməsindən, xidmətlərin göstərilməsindən 

əldə etdiyi vəsaitin məbləğindən (ümumi hasilatının həcmindən) və satışdankənar gəlirlərdən 2 

faiz dərəcə ilə hesablanır. 

 Vergi Məcəlləsinin 218.1.2-ci maddəsində göstərilən şəxslər tərəfindən sadələşdirilmiş vergi bu 

Məcəllənin 219.1-ci maddəsində müəyyən edilmiş vergitutma obyekti üzrə (qiymətləri müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən tənzimlənən malların satış dövriyyəsi istisna edilməklə) 8 faiz 

dərəcə ilə hesablanır.  

 

 

 

Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən vergi ödəyiciləri 

üçün sadələşdirilmiş vergi aşağıdakı kimi müəyyən edilir: 

Daşınma növü 
Sadələşdirilmiş verginin tətbiq 

edildiyi ölçü vahidi 

Sadələşdirilmiş 

verginin aylıq 

məbləği (manatla) 

Sərnişin daşınması (taksi istisna 

olmaqla), oturacaq yerlərinin 

sayına görə: 

1 oturacaq yeri üçün 1,8 

Taksi ilə sərnişin daşınması 1 ədəd nəqliyyat vasitəsi üçün 9,0 

Yük daşınması 
yükgötürmə qabiliyyəti üçün (hər 

tona) 
1,0 

 

Sadələşdirilmiş vergi üçün hesabat dövrü rübdür.  Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri hesabat 

dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq ödənilməli olan verginin məbləği haqqında vergi 

orqanlarına bəyannamə verir və həmin müddətdə vergini dövlət büdcəsinə ödəyirlər.  
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İşçilərlə Əmək Müqaviləsinin Bağlanması 

 

Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi sistemi əmək məcəlləsindən, Azərbaycan 

Respublikasının müvafiq qanunlarından, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyəti 

çərçivəsində qəbul etdiyi normativ hüquqi aktlardan; 

Əmək, sosial-iqtisadi məsələlərlə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bağladığı və ya tərəfdar 

çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir. 

Hər bir işə götürən və işçilər əmək qanunverciliyi normalarına, vəzifə və məsuliyyətinə əməl 

etməlilidir.  

 Əmək müqaviləsi üzrə işçinin əsas hüquqları 

Əmək müqaviləsi üzrə işçinin aşağıdakı əsas hüquqları vardır: 

 

a) sərbəst surətdə ixtisasına, sənətinə, peşəsinə uyğun əmək fəaliyyəti növü və iş yeri seçərək əmək 

müqaviləsi bağlamaq; 

b) əmək müqaviləsinin şərtlərini dəyişdirmək və ya onu ləğv etmək üçün işəgötürənə müraciət 

etmək; 

c) iş vaxtında və ya iş vaxtından sonra qazanc əldə etmək məqsədi ilə qanunvericiliklə qadağan 

edilməyən, habelə əmək müqaviləsi üzrə tərəflərin öhdəliklərinə xələl gətirməyən fəaliyyətlə 

məşğul olmaq; 

ç) həyatının, sağlamlığının və əməyinin mühafizəsini təmin edən əmək şəraitində çalışmaq, habelə 

belə şəraitin yaradılmasını tələb etmək; 

d) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş minimum məbləğdən aşağı olmayan əmək haqqı almaq; 

e) iş vaxtından artıq vaxtda işə cəlb olunduqda əlavə əmək haqqını almaq və ya onun verilməsini 

tələb etmək; 

ə) əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş əmək funksiyasına daxil olmayan işləri, xidmətləri yerinə 

yetirməkdən imtina etmək, belə işləri, xidmətləri icra etdikdə isə müvafiq əlavə əmək haqqının 

verilməsini tələb etmək; 

f) mənzil şəraitinin, ailə üzvlərinin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün işəgötürəndən 

müvafiq sosial yardımlar almaq; 

g) qanunvericiliklə müəyyən olunmuş iş vaxtında çalışmaq; 

ğ) müvafiq peşələr (vəzifələr), istehsalatlar üzrə iş yerlərində qanunvericiliklə müəyyən olunmuş 

qısaldılmış iş vaxtında çalışmaq; 

h) qanunvericiliklə müəyyən olunmuş həftələrarası istirahət günlərindən istifadə etmək; 

x) hər il bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş minimum müddətdən az olmayan ödənişli əsas 

məzuniyyətdən və müvafiq hallarda əlavə, sosial, ödənişsiz, təhsil məzuniyyətlərindən istifadə 

etmək; 

ı) peşə hazırlığını artırmaq, yeni ixtisasa yiyələnmək və ixtisasını artırmaq; 

i) əmək funksiyasının yerinə yetirilməsi zamanı əmlakına və səhhətinə dəyən ziyanın ödənilməsini 

tələb etmək; 

j) işəgötürən tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada məcburi sosial sığorta və 

istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi 
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hallarından icbari sığorta olunmaq, habelə hər hansı başqa növ sığorta qaydalarından istifadə 

etmək; 

k) qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada həmkarlar ittifaqlarının, ictimai birliklərin üzvü 

olmaq, habelə bu təşkilatların və ya əmək kollektivinin keçirdiyi tətillərdə, mitinqlərdə, 

toplantılarda və qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər kütləvi tədbirlərdə iştirak etmək; 

q) əmək hüquqlarının müdafiəsi üçün məhkəməyə müraciət etmək və hüquqi müdafiə olunmaq; 

l) sosial müdafiə üzrə müavinətlərdən və güzəştlərdən, sosial sığorta hüququndan  istifadə etmək; 

m) işsizliyə görə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş dövlət təminatını almaq; 

n) iş yeri, vəzifəsi (peşəsi), aylıq əmək haqqı və əmək münasibətləri ilə bağlı digər məlumatlar 

barədə işəgötürəndən müvafiq arayışlar almaq; 

o) elektron informasiya sistemindən onunla bağlı qeydiyyata alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin 

məlumatlarını, habelə iş yerindən elektron qaydada arayışı real vaxt rejimində əldə etmək.  

 

Əmək müqaviləsi üzrə işçinin əsas vəzifələri 

Əmək müqaviləsi üzrə işçinin əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 

a) əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş əmək funksiyasını vicdanla yerinə yetirmək; 

b) əmək intizamına və müəssisədaxili intizam qaydalarına əməl etmək; 

c) əməyin təhlükəsizliyi normalarına əməl etmək; 

ç) işəgötürənə vurduğu maddi ziyana görə məsuliyyət daşımaq; 

d) dövlət sirrini, habelə işəgötürənin kommersiya sirrini müəyyən olunmuş qaydada və 

şərtlərlə gizli saxlamaq; 

e) iş yoldaşlarının əmək hüquqlarını və qanuni mənafelərini pozmamaq; 

ə) fərdi, kollektiv əmək mübahisələri üzrə məhkəmə qərarlarını (qətnamələrini) yerinə 

yetirmək; 

f) əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əməl etmək. 

 

İşəgötürənin əsas hüquqları 

  

Əmək münasibətləri sahəsində işəgötürənin aşağıdakı əsas hüquqları vardır: 

a) bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada işçilərlə əmək müqavilələri bağlamaq, onların 

şərtlərini dəyişdirmək; 

b) bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada və əsaslarla əmək müqavilələrini ləğv etmək; 

c) işçilərdən əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş şərtlərin, öhdəliklərin vaxtında və keyfiyyətlə 

yerinə yetirilməsini tələb etmək; 

ç) işgüzar keyfiyyətinə, əməyinin nəticələrinə, peşəkarlıq səviyyəsinə uyğun olaraq işçini müvafiq 

vəzifələrə (peşələrə) irəli çəkmək; 

d) işçilər əmək müqaviləsinin şərtlərini, müəssisədaxili intizam qaydalarını pozduqda 

qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada onları intizam məsuliyyətinə cəlb etmək; 

e) işçilərin ona və ya mülkiyyətçiyə vurduğu maddi ziyanın ödənilməsi üçün qanunvericiliyə 

müvafiq tədbirlər görmək; 

ə) bu Məcəllənin və digər normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl etməklə əmək şəraitinin 

şərtlərini dəyişdirmək və ya işçilərin sayını ixtisar etmək, ştatları, struktur bölmələri ləğv etmək; 

f) əmək kollektivi ilə və ya həmkarlar ittifaqları təşkilatı ilə kollektiv müqavilə bağlamaq və bu 

müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək; 
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g) əmək müqaviləsi bağlayarkən bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada və müddətə sınaq 

müddətini müəyyən etmək. 

 

İşəgötürənin bu maddədə nəzərdə tutulan hüquqlarının həyata keçirilməsinə, bu Məcəllənin 12-ci 

maddəsi ilə və digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş vəzifələrinin icra edilməsinə hər 

cür müdaxilə və maneələr edilməsi yolverilməzdir. İşəgötürənin bu sahədə fəaliyyətinə müdaxilə 

edərək onun qanuni hüquqlarını pozan şəxs qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada müvafiq 

məsuliyyət daşıyır. 

  

İşəgötürənin əsas vəzifələri və məsuliyyəti 

  

Əmək münasibətləri sahəsində işəgötürənin əsas vəzifələri bunlardır: 

a) əmək müqaviləsinin şərtlərinə və onlarda nəzərdə tutulan öhdəliklərə əməl etmək; 

b) bu Məcəllənin və əmək qanunvericiliyinə dair digər normativ hüquqi aktların tələblərini yerinə 

yetirmək; 

c) əmək müqavilələrini bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş əsaslarla və qaydada pozmaq; 

ç) kollektiv müqavilələrin, sazişlərin şərtlərinə, onlarda nəzərdə tutulmuş öhdəliklərə əməl etmək; 

d) fərdi, kollektiv əmək mübahisələri üzrə məhkəmə qərarlarını (qətnamələrini) yerinə yetirmək; 

e) işçilərin ərizə və şikayətlərinə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdə və qaydada 

baxmaq; 

ə) işçilərin əmək, maddi, sosial-məişət şəraitinin, onların ailəsinin rifah halının yaxşılaşdırılması 

üçün müəssisənin əsasnaməsinə (nizamnaməsinə), kollektiv müqaviləyə müvafiq olaraq zəruri 

tədbirlər görmək; 

f) işə qəbul, işdə irəli çəkilmək, peşə hazırlığını artırmaq, yeni ixtisasa yiyələnmək və ixtisasını 

artırmaq zamanı, işin keyfiyyətini qiymətləndirərkən, işdən azad edərkən cinsindən asılı 

olmayaraq işçilərə eyni yanaşmaq və bərabər imkanlar yaratmaq; 

g) cinsindən asılı olmayaraq eyni işlə məşğul olan işçilərə eyni iş şəraitini yaratmaq, eyni 

pozuntuya görə işçilərə fərqli intizam tənbehi tədbirini tətbiq etməmək, cinsi mənsubiyyətə görə 

ayrı-seçkiliyin və seksual qısnamanın qarşısını almaq üçün lazımi tədbirlər görmək; [14] 

ğ) uşaqları onların həyatına, sağlamlığına və ya mənəviyyatına təhlükə törədə bilən fəaliyyətə cəlb 

etməmək;   

h) əmək müqaviləsi bildirişini elektron informasiya sisteminə gücləndirilmiş elektron imza 

vasitəsi ilə daxil etmək (bu Məcəllənin 7-ci maddəsinin 2-1-ci və 2-2-ci hissələri ilə müəyyən 

edilmiş hallar istisna olmaqla);  

x) bu Məcəllə ilə işçiyə ödənilən bütün ödənişlərin “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğun olaraq ödənilməsini təmin etmək;  

ı) “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulan vəzifələrin 

həyata keçirilməsini təmin etmək;  

i) “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun 

olaraq əlilliyi olan şəxslərin digər şəxslərlə bərabər səviyyədə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmasını 

təmin etmək.  

İşçilərin hüquqlarını pozan, əmək müqaviləsi üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirməyən, 15 yaşına 

çatmamış şəxsləri işə götürən, uşaqları onların həyatına, sağlamlığına və ya mənəviyyatına təhlükə 

törədə bilən fəaliyyətə cəlb edən, qanunla pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olması qadağan edilən 

şəxslə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün əmək müqaviləsi bağlayan, habelə bu Məcəllənin 

http://www.e-qanun.az/alpidata/code/data/0/c_c_7.htm#_edn14
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tələblərinə əməl etməyən işəgötürən qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada müvafiq 

məsuliyyətə cəlb edilir. 

 

Əmək müqaviləsinin tərəfləri 

  

 Əmək müqavilələri sərbəst bağlanır. Əmək münasibətləri yaratmayan və ya yaratmaq 

istəməyən heç kəs əmək müqaviləsi bağlamağa məcbur edilə bilməz.   

 Əmək müqaviləsinin tərəflərindən biri işəgötürən, digəri isə işçidir. 

 On beş yaşına çatmış hər bir şəxs işçi kimi əmək müqaviləsinin tərəfi ola bilər. 

Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs hesab 

edilmiş şəxslə əmək müqaviləsi bağlanıla bilməz. 

 Tam fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs işəgötürən ola bilməz. 

 

Əmək müqaviləsinin məzmunu 

  

Əmək müqaviləsinin məzmunu və quruluşu qanunvericiliyin tələblərinə əməl edilməklə tərəflərin 

razılığı ilə müəyyən edilir. 

 Əmək müqaviləsində mütləq aşağıdakı əsas şərtlər və məlumatlar göstərilməlidir: 

a) işçinin soyadı, adı, atasının adı və ünvanı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin adı, onun seriya və 

nömrəsi, pin kodu, verildiyi tarix, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi verən orqanın adı;  

b) işəgötürən hüquqi şəxs olduqda onun adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), 

sığortaedənin uçot nömrəsi (SUN), hüquqi ünvanı, fiziki şəxs olduqda onun adı, soyadı, atasının 

adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), sığortaedənin uçot nömrəsi (SUN), dövlət 

sosial sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi (SSN), ünvanı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin adı, 

seriyası, nömrəsi, pin kodu və ya fərdi identifikasiya nömrəsi (FİN), verildiyi tarix, şəxsiyyəti 

təsdiq edən sənədi verən orqanın adı;  

c) işçinin iş yeri, vəzifəsi (peşəsi); 

ç) əmək müqaviləsinin bağlandığı və işçinin işə başlamalı olduğu gün; 

d) əmək müqaviləsinin müddəti; 

e) işçinin əmək funksiyası; 

ə) işçinin əmək şəraitinin şərtləri — iş və istirahət vaxtı, əmək haqqı və ona əlavələr, əmək 

məzuniyyətinin müddəti, əməyin mühafizəsi, sosial və digər sığorta olunması; 

f) tərəflərin əmək müqaviləsi üzrə qarşılıqlı öhdəlikləri; 

g) işçiyə bədən tərbiyəsi və idmanla, o cümlədən iş rejimi şəraitində və işdən sonrakı reabilitasiya 

və peşəkar-tətbiqi məşqlərlə, idman-sağlamlıq turizmi ilə məşğul ola bilməsi üçün şəraitin 

yaradılması;   

ğ) ilk dəfə əmək fəaliyyətinə başlayanlar istisna olmaqla, işçinin dövlət sosial sığorta 

şəhadətnaməsinin nömrəsi (SSN); 

h) işçinin iş yerinin əsas və ya əlavə iş yeri olması barədə qeyd.  

x) tərəflərin müəyyən etdiyi əlavə şərtlər barədə məlumatlar. 

Əmək müqaviləsi bağlanarkən, həmçinin əmək münasibətlərinə xitam verilənədək bu Məcəllə ilə 

işçilər üçün müəyyən edilmiş hüquq və təminatların səviyyəsi azaldıla bilməz. 

Bu Məcəllədə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, əmək müqaviləsinin şərtləri birtərəfli qaydada 

dəyişdirilə bilməz. 
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Əmək müqaviləsinin forması 

  

 Əmək müqaviləsi yazılı formada bağlanır. 

 Tərəflərin razılığı ilə əmək müqaviləsi bu Məcəlləyə əlavə edilmiş nümunəvi formaya 

uyğun tərtib edilir. 

 Əmək müqaviləsi iki nüsxədən az olmayaraq tərtib olunub tərəflərin imzası (möhürü) ilə 

təsdiq edilir və onun bir nüsxəsi işçidə, digər nüsxəsi isə işəgötürəndə saxlanılır. 

 

Əmək müqaviləsinin müddəti 

  

1. Əmək müqaviləsi müddətsiz və ya müddətli bağlanılır. Müddətli əmək müqaviləsi 

tərəflərin razılaşdığı müddətə bağlanılır.  

2. Əmək müqaviləsində onun hansı müddətə bağlanması göstərilməmişdirsə, həmin 

müqavilə müddətsiz bağlanmış hesab edilir. 

3. Müddəti müəyyən edilmədən bağlanmış əmək müqaviləsi hər iki tərəfin razılığı olmadan 

birtərəfli qaydada müddətli əmək müqaviləsi ilə əvəz edilə bilməz. 

4. Əmək funksiyasının yerinə yetirilməsi şərtlərinə görə işin və ya göstərilən xidmətlərin 

daimi xarakterə malik olduğu qabaqcadan bəlli olduğu hallarda, bu Məcəllənin 47-ci maddəsi ilə 

müəyyən edilən hallar istisna olmaqla, əmək müqaviləsi müddəti müəyyən edilmədən 

bağlanmalıdır.   

5. Müddətli əmək müqaviləsi fasiləsiz olaraq 5 ildən artıq müddətə davam edərsə, müddətsiz 

əmək müqaviləsi hesab edilir.   

 

Əmək müqaviləsi bağlanarkən işçinin təqdim etdiyi sənədlər 

  

1. Əmək müqaviləsi bağlanarkən işçi əmək kitabçası, habelə şəxsiyyətini təsdiq edən 

sənədi və dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsini (ilk dəfə əmək fəaliyyətinə başlayanlar istisna 

olmaqla) təqdim edir.   

2. Əmək müqaviləsinin bağlanması işçinin müvafiq yaşayış məntəqəsində qeydiyyatının 

olub-olmaması ilə şərtləndirilə bilməz. 

3. Məcburi köçkün, onlara bərabər tutulan şəxs və ya qaçqın statusu olan, habelə Azərbaycan 

Respublikasında ilk dəfə əmək fəaliyyətinə başlayan işçilərlə, əcnəbilərlə və vətəndaşlığı olmayan 

şəxslərlə əmək kitabçası təqdim edilmədən əmək müqaviləsi bağlanıla bilər.   

4. Əmək müqaviləsi bağlanılarkən işçinin əmək funksiyasının xüsusiyyətlərinə uyğun olan 

peşə hazırlığının və ya təhsilin olması zəruri sayılan hallarda işəgötürənə təhsili barədə müvafiq 

sənəd təqdim edilir. 

5. İşçinin səhhətinə, sağlamlığına mənfi təsir göstərən amillər olan ağır, zərərli və təhlükəli 

əmək şəraitli iş yerlərində, habelə əhalinin sağlamlığının mühafizəsi məqsədi ilə yeyinti sənayesi, 

ictimai iaşə, səhiyyə, ticarət və bu qəbildən olan digər iş yerlərində əmək müqaviləsi bağlanılarkən 

işçilər sağlamlığı haqqında tibbi arayış təqdim etməlidirlər. Belə əmək şəraitli peşələrin 

(vəzifələrin), iş yerlərinin siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir. 



26 
 

Şəxslər insanın immunçatışmazlığı virusu ilə yaşayan şəxslərin işləməsinə yol verilməyən peşələrə 

və vəzifələrə qəbul edilərkən insanın immunçatışmazlığı virusuna mütləq tibbi müayinədən, 

işlədiyi müddətdə isə vaxtaşırı həmin müayinədən keçməlidirlər.[63] 

6. Əmək münasibətlərinə girən işçidən bu Məcəllədə nəzərdə tutulmamış, habelə işin 

(vəzifənin) xüsusiyyətlərinə uyğun gəlməyən əlavə sənədlərin tələb edilməsi qadağandır. 

İşəgötürənlər hər bir işçini elekton hökümət portalından ( e-gov.az) saytından əmək bildirişinin 

reyestr məlumatlarını daxil etməklə əmək müqaviləsini rəsmiləşdirmiş olur. Hər bir əmək 

müqaviləsinə görə ayrılıqda vergi və sosial məcburi ödənişlər hər ay tutularaq, dövlət büdcəsinə 

köçürməlidir. İşçilərin aylıq əmək haqqısı onların bank hesabına köçürülərək yalnız nağdsız 

şəkildə verilməlidir. 
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Əmək Müqaviləsinə Xitam Verilməsinin Əsasları 

 
  

Əmək müqaviləsinə yalnız bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş əsaslarla və qaydada xitam verilə bilər. 

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları aşağıdakılardır: 

a) tərəflərdən birinin təşəbbüsü; 

b) əmək müqaviləsinin müddətinin qurtarması; 

c) əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi; 

ç) müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi ilə əlaqədar (bu Məcəllənin 63-cü maddəsinin 

ikinci hissəsində göstərilən işçilər); 

d) tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallar; 

e) tərəflərin əmək müqaviləsində müəyyən etdiyi hallar. 

 

Əmək müqaviləsinin işçi tərəfindən ləğv edilməsi qaydası 

  

1. İşçi bir təqvim ayı qabaqcadan işəgötürəni yazılı ərizəsi ilə xəbərdar etməklə əmək müqaviləsini 

ləğv edə bilər. 

2. Ərizə verildiyi gündən bir təqvim ayı bitdikdən sonra işçi işə çıxmamaq və son haqq-hesabının 

aparılmasını tələb etmək hüququna malikdir. Bu halda işəgötürən işçinin tələblərini yerinə 

yetirməyə borcludur. 

3. İşçi yaşa, əlilliyə görə əmək pensiyasına çıxdıqda, təhsilini davam etdirmək üçün müvafiq təhsil 

müəssisəsinə daxil olduqda, yeni yaşayış yerinə köçdükdə, başqa işəgötürənlə əmək müqaviləsi 

bağladıqda, seksual qısnamaya məruz qaldıqda və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər 

hallarda ərizəsində göstərdiyi gün əmək müqaviləsi ləğv edilə bilər.[97] 

4. Əmək müqaviləsini ləğv etmək barədə ərizə vermiş işçi xəbərdarlıq müddəti bitənədək istədiyi 

vaxt ərizəsini geri götürə və ya onu etibarsız hesab etmək barədə işəgötürənə yeni ərizə verə bilər. 

Bu halda əmək müqaviləsi ləğv edilə bilməz. Bu şərtlə ki, işəgötürən həmin vəzifəyə (peşəyə) yeni 

işçinin götürülməsi barədə işçiyə rəsmi qaydada yazılı xəbərdarlıq etməmiş olsun. Əmək 

müqaviləsi bu maddə ilə müəyyən edilmiş qaydalara əməl olunmaqla ləğv edildikdən sonra işçinin 

əvvəlki ərizəsini geri götürmək və ya onu etibarsız hesab etmək barədə edilən müraciətin hüquqi 

qüvvəsi yoxdur. 

5. İşçi ərizəsində əmək münasibətlərini dayandırmaq istədiyi günü göstərməyibsə, xəbərdarlıq 

müddəti bitənədək bu maddə ilə müəyyən edilmiş əsasla əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinə yol 

verilmir. 

6. İşçi məzuniyyət hüququndan istifadə etməklə ona müvafiq iş ilinə görə məzuniyyətin verilməsi 

və məzuniyyət müddətinin qurtardığı gündən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi xahişi ilə 

işəgötürənə ərizə verə bilər. İşçi məzuniyyət müddəti bitənədək bu maddənin 4-cü hissəsi ilə 

müəyyən edilmiş qaydada əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi barədə ərizəsini geri götürə və ya 

onu etibarsız hesab etmək barədə işəgötürənə yazılı müraciət edə bilər. Bu halda işçinin xahişi 

təmin edilməlidir. 

7. İşəgötürən tərəfindən zor işlədilərək, hədə-qorxu gələrək, yaxud hər hansı başqa üsulla işçinin 

iradəsinin əleyhinə əmək müqaviləsini ləğv etməyə onu məcbur etmək qadağandır. 

http://www.e-qanun.az/alpidata/code/data/0/c_c_7.htm#_edn97
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İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinin əsasları 

  

Əmək müqaviləsi işəgötürən tərəfindən aşağıdakı əsaslarla ləğv edilə bilər: 

a) müəssisə ləğv edildikdə; 

b) işçilərin sayı və ya ştatları ixtisar edildikdə; 

c) peşəkarlıq səviyyəsinin, ixtisasının (peşəsinin) kifayət dərəcədə olmadığına görə işçinin tutduğu 

vəzifəyə uyğun gəlmədiyi barədə səlahiyyətli orqan tərəfindən müvafiq qərar qəbul edildikdə; 

ç) işçi özünün əmək funksiyasını və ya əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə, 

yaxud bu Məcəllənin 72-ci maddəsində sadalanan hallarda əmək vəzifələrini kobud şəkildə 

pozduqda; 

d) sınaq müddəti ərzində işçi özünü doğrultmadıqda;  

e) dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisənin işçisi çalışmanın yaş həddinə çatdıqda.   

Qeyd: Bu maddənin «c» bəndində «səlahiyyətli orqan» dedikdə, işçilərin ixtisasına, peşə 

dərəcəsinə, təcrübəsinə, peşəkarlıq səviyyəsinə görə tutduğu vəzifəyə uyğun olduğunu müəyyən 

etmək məqsədi ilə yaradılan və müvafiq səlahiyyətlərə malik olan attestasiya 

komissiyası, Azərbaycan Respublikasında dövlət ümumi təhsil müəssisələrində (ümumi təhsil 

üzrə təhsilverənlərə münasibətdə digər dövlət təhsil müəssisələrində) işləyən təhsilverənlərin 

və praktik tibb və ya əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan işçilərin sertifikasiyasını həyata keçirən 

müvafiq icra hakimiyyəti orqan başa düşülməlidir. İşçilərin attestasiyası bu Məcəllənin 65-ci 

maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada keçirilir.   

  

Əmək müqaviləsinin ləğv olunması qadağan edilən işçilər və hallar 

  

İşəgötürən tərəfindən: 

 hamilə, habelə üç yaşınadək uşağı olan qadınların, üç yaşınadək uşağını təkbaşına böyüdən 

kişilərin;   

 yeganə qazanc yeri işlədiyi müəssisə olub məktəb yaşınadək uşağını təkbaşına böyüdən 

işçilərin; 

 əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirən işçilərin; 

 işçinin şəkərli diabetlə və ya dağınıq sklerozla xəstə olması səbəbinə görə;   

 həmkarlar ittifaqları təşkilatının və ya hər hansı siyasi partiyanın üzvü olması motivinə 

görə; 

 öhdəsində sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək və ya I dərəcə əlilliyi olan ailə üzvü 

olan işçilərin;  

 məzuniyyətdə, ezamiyyətdə olduğu vaxtda, habelə kollektiv danışıqlarda iştirak etdiyi 

müddət ərzində işçilərin bu Məcəllənin 70-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş əsaslarla əmək 

müqaviləsinin ləğv edilməsi qadağandır. 

Bu maddənin birinci hissəsində nəzərdə tutulmuş müddəalar bu Məcəllənin 70-ci maddəsinin «a» 

bəndi və 73-cü maddəsi ilə xitam verilən hallara şamil edilmir. 

Müəssisənin ləğv edilməsi halları istisna olmaqla, müddətindən asılı olmayaraq, reabilitasiya 

müəssisəsində və digər reabilitasiya subyektlərində müalicə keçən əlilliyi olan şəxslərlə, həmçinin 

“Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 24.1-ci 
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maddəsində göstərilən işçi ilə bağlanılmış əmək müqaviləsinin işəgötürən tərəfindən ləğv 

edilməsinə yol verilmir.  

İşçilərin Məzuniyyət Hüququ 

 
  

 İşçilər vəzifəsindən (peşəsindən), əmək şəraitindən və əmək müqaviləsinin müddətindən asılı 

olmayaraq, bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş məzuniyyətlərdən istifadə etmək hüququna 

malikdirlər. Əlavə iş yerində əvəzçiliklə işləyən işçilərin də bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş 

məzuniyyətlərdən istifadə etmək hüququ vardır. 

İşçilərin bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş məzuniyyət hüququ və ondan istifadə qaydaları 

məhdudlaşdırıla bilməz. 

 

Məzuniyyətdən istifadə zamanı işçilərin hüquqi təminatları 

  

1. Məzuniyyətdə olduğu müddət ərzində işçinin iş yeri, vəzifəsi (peşəsi) və bu Məcəllədə 

nəzərdə tutulmuş hallarda orta əmək haqqı saxlanılır, habelə işəgötürənin təşəbbüsü ilə əmək 

müqaviləsinin pozulması və işçinin intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi yolverilməzdir. Bu 

müddət işçinin əmək stajına, həmçinin ixtisası üzrə stajına daxil edilir. 

2. Əmək müqaviləsində, habelə kollektiv müqavilələrdə məzuniyyətdə olan işçilər üçün 

əlavə təminatların verilməsi nəzərdə tutula bilər. 

  

Məzuniyyətin növləri 

  

 İşçilərin məzuniyyət hüququ aşağıdakı məzuniyyət növləri ilə təmin edilir: 

a) əsas və əlavə məzuniyyətlərdən ibarət olan əmək məzuniyyəti; 

b) sosial məzuniyyət;   

c) təhsilini davam etdirmək və elmi yaradıcılıqla məşğul olmaq üçün verilən təhsil və yaradıcılıq 

məzuniyyəti; 

ç) ödənişsiz məzuniyyət. 

Əmək müqaviləsində, habelə kollektiv müqavilələrdə məzuniyyətlərin digər növləri nəzərdə tutula 

bilər. 

  

 

 Əmək məzuniyyəti və onun verildiyi iş ili 

  

 Əmək məzuniyyəti — işçinin normal istirahəti, əmək qabiliyyətinin bərpası, sağlamlığının 

mühafizəsi və möhkəmləndirilməsi üçün işdən ayrılmaqla öz mülahizəsi ilə istifadə etdiyi 

müddəti bu Məcəllədə nəzərdə tutulandan az olmayan istirahət vaxtıdır. Əmək 

məzuniyyətinin müddəti təqvim günü ilə hesablanır. 

 Əmək məzuniyyəti müvafiq peşə (vəzifə) üzrə əmək funksiyasını yerinə yetirən işçilərə 

verilən illik əsas məzuniyyətdən və istehsalın, əməyin xarakterinə və əmək stajına görə, 

habelə uşaqlı qadınlara verilən əlavə məzuniyyətdən ibarət olub, istər birlikdə, istərsə də 

ayrılıqda verilə bilər. 

 Əmək məzuniyyəti hər il müvafiq iş ili üçün verilir. İş ili işçinin işə götürüldüyü gündən 

başlanır və növbəti ilin həmin günü başa çatır. Əgər işçinin iş ili onun əmək məzuniyyətinə 
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çıxmaq üçün müraciət etdiyi vaxtda başlanmayıbsa, onda ona əmək məzuniyyəti yalnız iş 

ili başlanandan sonra verilə bilər. Bir iş ilinə görə yalnız bir əmək məzuniyyəti verilə bilər. 

Təqvim ili ərzində işçinin iki iş ilinə görə məzuniyyət hüququ olduqda o, həmin təqvim 

ilində hər iki iş ilinə görə məzuniyyətdən birlikdə və ya ayrı-ayrılıqda istifadə edə bilər. 

  

 Əsas məzuniyyət və onun müddətləri 

  

Əsas məzuniyyət işçinin əmək müqaviləsində göstərilmiş peşəsi (vəzifəsi) üzrə minimum müddəti 

bu maddənin ikinci və üçüncü hissələrində nəzərdə tutulmuş məzuniyyətdir. İşçilərə ödənişli əsas 

məzuniyyət 21 təqvim günündən az olmayaraq verilməlidir. 

 Aşağıdakı işçilərə ödənişli əsas məzuniyyət 30 təqvim günü müddətində verilməlidir: 

a) kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında çalışan işçilərə; 

b) məsul vəzifələrdə (vəzifənin məsulluğu işin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla işəgötürən 

tərəfindən müəyyən edilir) qulluq keçən dövlət qulluqçularına, müəssisənin rəhbər işçilərinə və 

mütəxəssislərinə;   

c) xüsusi təhsil müəssisələri istisna olmaqla, təhsil müəssisəsində pedaqoji iş aparmayan rəhbər 

işçilərə və inzibati-tədris heyəti işçilərinə, habelə məktəbdənkənar uşaq müəssisələrinin 

rəhbərlərinə;   

ç) təhsil müəssisələrinin metodistlərinə, baş ustalarına, istehsalat təlimi ustalarına, təlimatçılarına, 

kitabxanaçılarına, laborantlarına, emalatxana rəhbərlərinə, dayələrə, dəyişək xidmətçilərinə, bədii 

rəhbərlərinə; [149] 

d) elmi dərəcəsi olmayan elmi işçilərə; 

e) həkimlərə, orta tibb işçilərinə və əczaçılara. 

Natamam iş vaxtı (natamam iş günü və ya natamam iş həftəsi) şəraitində işləyən işçilərə əmək 

məzuniyyəti tam iş vaxtı şəraitində işləyən işçilərə verilən əmək məzuniyyəti müddətində, yerinə 

yetirdikləri və ya çalışdıqları vəzifəyə uyğun olaraq verilir. 

Mövsümi işlərdə çalışan işçilərə əsas məzuniyyət, bir qayda olaraq, mövsümün sonunda hər iş 

ayına görə iki təqvim günündən az olmayan müddətə verilir. 

Əmək məzuniyyəti dövrünə təsadüf edən iş günü hesab olunmayan bayram günləri məzuniyyətin 

təqvim günlərinə daxil edilmir və ödənilmir.   

 

Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətlərin müddətləri və verilmə qaydası 

  

Əmək stajından asılı olaraq işçilərə: 

 

 beş ildən on ilədək əmək stajı olduqda — 2 təqvim günü; 

 on ildən on beş ilədək əmək stajı olduqda — 4 təqvim günü; 

 on beş ildən çox əmək stajı olduqda — 6 təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyət verilir. 

 Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətin müddəti işçinin bir müəssisədə işəgötürənlə əmək 

müqaviləsi bağlayaraq faktik olaraq işlədiyi dövrə əsasən müəyyən edilir. Bu əmək stajına 

işçinin əmək müqaviləsi üzrə faktik işlədiyi müddətdən başqa yalnız əmək qabiliyyətini 

müvəqqəti itirdiyi, habelə bu Məcəllənin 179-cu maddəsində nəzərdə tutulan hallarda iş 

yeri və orta əmək haqqı saxlanıldığı dövrlər daxil edilir.   

 Əmək stajına görə (o cümlədən əmək şəraitinə görə) əlavə məzuniyyətlər bu Məcəllənin 

118, 119, 120 və 121-ci maddələrində göstərilən işçilərə verilmir. 

http://www.e-qanun.az/alpidata/code/data/0/c_c_7.htm#_edn149
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Uşaqlı qadınların əlavə məzuniyyətləri 

  

 Əsas və əlavə məzuniyyətlərin müddətindən asılı olmayaraq, 14 yaşınadək iki uşağı olan 

qadınlara 2 təqvim günü, bu yaşda üç və daha çox uşağı olan, həmçinin sağlamlıq imkanları 

məhdud uşağı olan qadınlara isə 5 təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyət verilir.   

 Uşaqlarını təkbaşına böyüdən ataların, həmçinin uşaqları övladlığa götürmüş şəxslərin bu 

maddənin birinci hissəsində nəzərdə tutulan əlavə məzuniyyət hüququ vardır. 

 Bu maddə ilə müəyyən edilmiş əlavə məzuniyyət hüququ müvafiq təqvim ilinin sonunadək 

uşaqlardan birinin 14 yaşı tamam olduğu hallarda da saxlanılır. 

 Bu maddə ilə müəyyən edilmiş əlavə məzuniyyətlər, bu Məcəllənin 118, 119, 120 və 121-

ci maddələrində göstərilən işçilərə verilmir. 

 

Yaradıcılıq məzuniyyətləri və onların müddətləri 

  

 İşəgötürənlə əmək münasibətlərində olmaqla yanaşı 

doktoranturada (adyunkturada) müvafiq elmi dərəcə almaq üçün təhsilini davam etdirən 

işçilərə dissertasiya işlərini tamamlamaq, həmçinin müəlliflərə dərsliklər və ya dərs vəsaiti 

yazmaq üçün ödənişli yaradıcılıq məzuniyyətləri verilə bilər.  

 Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini tamamlamaqdan ötrü iki 

təqvim ayınadək, elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini 

tamamlamaqdan ötrü isə üç təqvim ayınadək ödənişli yaradıcılıq məzuniyyəti verilir. Bu 

yaradıcılıq məzuniyyətlərindən işçi müvafiq elmi şuranın qərarına uyğun olaraq ona 

verilən arayış əsasında istifadə edir.   

 İşləməklə yanaşı, doktoranturada (adyunkturada) təhsil alan (o cümlədən 

doktoranturaya (adyunkturaya) daxil olmaq üçün) işçilərə hər tədris ilində 30 təqvim günü 

ödənişli məzuniyyət verilir.   

 Dərsliklər və ya dərs vəsaitləri yazmaqla məşğul olan işçilərə müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının qərarı ilə və arayışı əsasında 3 ayadək ödənişli yaradıcılıq məzuniyyəti verilə 

bilər. 

 Müvafiq elmi şura və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanı yaradıcılıq məzuniyyətlərinin 

müddətini və onlardan istifadə olunması məsələlərini qabaqcadan işəgötürənlə 

məsləhətləşməklə müəyyən etməlidir. 

 Yaradıcılıq məzuniyyəti müddətində ödənilən əmək haqqı işçinin vəzifəsi (peşəsi) üçün 

müəyyən olunmuş aylıq əmək haqqından hesablanır. 
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Sosial məzuniyyətlər 

  

Hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətlər 

  

Hamiləlik dövründə və doğuşdan sonrakı dövr üçün işləyən qadınlara 126 təqvim günü (doğuşdan 

əvvəl 70 təqvim günü və doğuşdan sonra 56 təqvim günü) müddətində ödənişli məzuniyyət verilir. 

Doğuş çətin olduqda, iki və daha çox uşaq doğulduqda doğuşdan sonrakı məzuniyyət 70 təqvim 

günü müddətində verilir. 

Kənd təsərrüfatı istehsalında çalışan qadınlara hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyət aşağıdakı 

müddətlərdə verilir: 

a) normal doğuşda 140 təqvim günü (doğuşdan əvvəl 70 təqvim günü və doğuşdan sonra 70 təqvim 

günü); 

b) doğuş çətin olduqda 156 təqvim günü (doğuşdan əvvəl 70 təqvim günü və doğuşdan sonra 86 

təqvim günü); 

c) iki və daha çox uşaq doğulduqda 180 təqvim günü (doğuşdan əvvəl 70 təqvim günü və doğuşdan 

sonra 110 təqvim günü). 

 

Uşaqları övladlığa götürmüş qadınların məzuniyyət hüquqları 

  

İki aylığadək yaşında uşağı övladlığa götürən, yaxud övladlığa götürmədən böyüdən qadınlar 

doğuşdan sonra müəyyən edilmiş 56 günlük sosial məzuniyyətdən, həmçinin bu Məcəllənin 117-

ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş əlavə və 127-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qismən ödənişli 

məzuniyyətlərdən istifadə etmək hüququna malikdirlər. 

 

Qismən ödənişli sosial məzuniyyət hüququ və ondan istifadə qaydaları 

  

Uşağa bilavasitə qulluq edən valideynlərdən biri, yaxud ailənin başqa üzvü uşağın üç yaşı tamam 

olanadək ona qulluq etməkdən ötrü qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məbləğdə müavinət verilən 

qismən ödənişli sosial məzuniyyət almaq hüququna malikdirlər. 

Uşağa qulluq edən işçi yazılı ərizəsi əsasında qismən ödənişli sosial məzuniyyət hüququndan tam, 

yaxud hissə-hissə istifadə edə bilər. 

 

Ödənişsiz məzuniyyətdən istifadə hüququ 

  

Qohumluq borcunun yerinə yetirilməsi ilə bağlı ailə, məişət və başqa sosial məsələləri təxirə 

salmadan həll etmək, təhsil almaq, yaradıcı elmi işlə məşğul olmaq üçün, habelə yaşına, fizioloji 

keyfiyyətlərinə görə işdən ayrılmaq zərurəti olduqda işçinin ödənişsiz məzuniyyətlərdən istifadə 

etmək hüququ vardır. 

 

Ödənişsiz məzuniyyətlərin növləri 

  

Ödənişsiz məzuniyyətlər bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş hallarda işçilərin xahişi və ya tərəflərin 

qarşılıqlı razılığı ilə verilir.   
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İşəgötürənlə işçinin qarşılıqlı razılığına əsasən, həmçinin kollektiv müqavilələrdə nəzərdə tutulan 

hallarda, o cümlədən əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilən şərtlərlə işçilərə müddəti altı aydan çox 

olmayaraq tərəflərin mülahizəsinə əsasən müəyyən edilən ödənişsiz məzuniyyət verilə bilər.   

 

İşçilərin xahişi ilə verilən ödənişsiz məzuniyyətlərin müddətləri 

  

İşçilərin xahişi ilə bir iş ilində aşağıdakı hallarda və müddətdə ödənişsiz məzuniyyətlər verilir:   

a) həkim məsləhət komissiyasının rəyi əsasında xroniki xəstəliyə tutulmuş uşağı olan 

valideynlərdən birinə, yaxud ailənin uşağa bilavasitə qulluq edən digər üzvünə — uşaq dörd yaşına 

çatanadək; 

b) arvadları doğuşla əlaqədar məzuniyyətdə olan kişilərə — 14 təqvim gününədək; 

c) 16 yaşınadək uşağı olan qadınlara və ya tək valideynlərə, qəyyumlara, himayədarlara — 14 

təqvim gününədək; 

ç) əlillik dərəcəsindən və səbəbindən asılı olmayaraq əlilliyi olan, o cümlədən sağlamlıq imkanları 

məhdud olan 18 yaşınadək işçilərə — bir təqvim ayınadək; [172] 

d) müharibədə döyüşən ordunun tərkibində iştirak etmiş şəxslərə — 14 təqvim gününədək; 

e) Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü və suverenliyinin müdafiəsi zamanı 

xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) almış işçilərə — 14 təqvim gününədək; [173] 

ə) insanın immunçatışmazlığı virusu ilə yaşayan uşaq böyüdən, həmçinin sağlamlıq imkanları 

məhdud 18 yaşınadək uşağı olan valideynlərə — 14 təqvim gününədək; [174] 

f) doktoranturada (adyunkturada), təhsil alan işçilərə —1 təqvim ayınadək;[175] 

g) ali təhsil müəssisələrində qəbul imtahanlarına buraxılan işçilərə — 14 təqvim günü, orta ixtisas 

təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarına buraxılan işçilərə — 7 təqvim günü; 

ğ) ixtirasının və ya səmərələşdirici təklifinin işlədiyi müəssisədən kənar yerdə ilkin tətbiqi zamanı 

müəllifə — 14 təqvim gününədək; 

h) ailənin xəstə üzvünə qulluq edən qohumlardan birinə — səhiyyə müəssisəsinin rəyi ilə 14 

təqvim gününədək; 

x) sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqları olan işçilərə - 14 təqvim gününədək; 

i) ailə, məişət və başqa sosial məsələləri həll etmək üçün işçilərə -7 təqvim gününədək. [176] 

Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə uyğun olaraq qeydə alınmış namizədə müvafiq 

seçki komissiyasında qeydə alındığı gündən seçkilərin nəticələrinin rəsmi dərc edildiyi günədək 

ərizəsində göstərilən müddət üçün ödənişsiz məzuniyyət verilir 
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Əmək Məzuniyyətinin Verilməsi Qaydası 

 
  

İşçinin birinci iş ili üçün əmək məzuniyyətindən istifadə etmək hüququ əmək müqaviləsinin 

bağlandığı andan etibarən altı ay işlədikdən sonra əmələ gəlir.   

İşçiyə altı ay işlədikdən sonra birinci iş ili bitənədək əmək məzuniyyəti ərizəsi əsasında 

işəgötürənlə razılaşdırıldığı vaxtda verilə bilər. 

İşçiyə işin ikinci və sonrakı illəri üçün məzuniyyət işəgötürənlə qarşılıqlı razılıqla müəyyən edilən 

vaxtda verilə bilər. 

Əmək müqaviləsinin bağlandığı vaxt nəzərə alınmadan işin birinci ili üçün əmək məzuniyyətindən 

aşağıdakı işçilərin istifadə etmək hüququ vardır: 

a) qadınların hamiləliyə və doğuşa görə — sosial məzuniyyətdən bilavasitə əvvəl, yaxud sonra; 

b) on səkkiz yaşına çatmamış işçilərin; 

c) müddətli hərbi xidmətdən buraxıldıqdan 3 ay keçənədək işə götürülən işçilərin; 

ç) əsas iş yerində məzuniyyətə çıxan əvəzçilik üzrə işləyənlərin; 

d) hərbi qulluqçu arvadının (ərinin); 

e) təhsil müəssisələrində oxuyan şəxslərin — kurs işlərinin və ya imtahanların verildiyi, diplomun 

müdafiə edildiyi vaxtda; 

ə) əlilliyi olan şəxslərin.  

Bilavasitə təlim-tədris prosesində iştirak edən pedaqoji işçilərə işə girdikləri vaxtdan asılı 

olmayaraq əmək məzuniyyətləri, bir qayda olaraq, məktəblərdə yay tətili dövründə verilir. 

Əmək şəraiti zərərli və ağır olan işçilərə həmin əmək şəraitinə görə əlavə məzuniyyət müvafiq 

istehsalatda, peşə və ya vəzifədə iş ili ərzində faktik işlədiyi vaxta mütənasib olaraq verilir. Bu 

əlavə məzuniyyətə işçinin hüququ həmin iş yerlərində üst-üstə azı altı ay işlədikdə əmələ gəlir. 

 

Əmək məzuniyyətinin verilməməsinin yolverilməzliyi 

  

Bu Məcəlləyə uyğun olaraq işəgötürən tərəfindən işçiyə əmək məzuniyyətinin verilməməsi 

qadağandır. İşçi müvafiq iş  ilində  əmək məzuniyyətindən  istənilən  səbəbdən istifadə etmədikdə 

ona həmin iş ili (iş illəri) üçün istifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə müəyyən olunmuş 

qaydada və məbləğdə kompensasiya ödənilir. 

 

Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması qaydası və ödənilməsi 

  

 Məzuniyyət vaxtı üçün ödənilən orta əmək haqqı onun hansı iş ili üçün verilməsindən asılı 

olmayaraq məzuniyyətin verildiyi aydan əvvəlki 12 təqvim ayının orta əmək haqqına əsasən 

müəyyən edilir. 

12 təqvim ayından az işləyib məzuniyyətə çıxan işçinin orta aylıq əmək haqqı onun faktik işlədiyi 

tam təqvim aylarına əsasən hesablanır. 

Məzuniyyət günlərinin əmək haqqını müəyyən etməkdən ötrü məzuniyyətdən əvvəlki 12 təqvim 

ayının əmək haqqının cəmlənmiş məbləğini 12-yə bölməklə orta aylıq əmək haqqının məbləği 

tapılır və alınan məbləği ayın təqvim günlərinin orta illik miqdarına — 30,4-ə bölmək yolu ilə bir 
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günlük əmək haqqının məbləği müəyyən edilir. Bu qayda ilə müəyyən edilmiş bir günlük əmək 

haqqının məbləği, məzuniyyətin müddətinin təqvim günlərinin sayına vurulur. 

 Bu maddədə nəzərdə tutulmuş məzuniyyət haqqının ödənilməsi üçün əmək haqqının 

hesablanması qaydası işçiyə istifadə edilməmiş məzuniyyətə görə pul əvəzi ödənilərkən də tətbiq 

edilir. İşçiyə məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqı məzuniyyətin başlanmasına ən geci 3 gün 

qalmış ödənilir. Əmək müqaviləsində, kollektiv müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, 

məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqı müəyyən səbəbdən məzuniyyət başlanandan sonra 

ödənilmişdirsə, işçinin tələbi ilə məzuniyyətin başlanma vaxtı əmək haqqının faktik olaraq 

verildiyi gündən hesablanıla bilər. 

Məzuniyyət vaxtı üçün hesablanmış orta əmək haqqı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada 

əmsallaşdırılıb ödənilməlidir. 
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Əmək Haqqı və onun Hesablanması Qaydası 

 

 

Əmək haqqının hesablanması qeyri neft-qaz və özəl sektor , dövlət və neft-qaz sektoru olmaqla, 

iki fərqli metodla hesablanır. İlk öncə qeyri neft qaz və özəl sekorda fəaliyyət göstərən işçilərin 

əmək haqqlarının hesablanmasına nəzər yetirək.  

Ayliq gəliri 8000 manata kimi olduqda gəlir vergi dərəcəsi 0% ilə, 8000 manatdan çox olduqda 

isə 14% vergiyə cəlb olunur.  

DSMF ayirlmaları 200 manata kimi hesablanan əmək haqqının 3 % -i, 200 manatdan çox olduqda 

isə 6 + ( Hesablanan aylıq əmək haqqı-200) * 10 % 

 Həmçinin hesablanan əmək haqqının 0.5% -i işsizlikdən siğorta haqqı kimi tutulmalıdır. Bu həm 

işçinin əmək haqqısından və həm də əmək haqqı fondundan ayrılıqda tutularaq büdcəyə ödənilir.  

Yekunda işçiyə ödənilməli məbləğ = Hesablanan əmək haqqı-Gəlir vergisi-DSMF  ayırlmaları-

İşsizlikdən siğorta 

Dövlət və neft qaz sektorunda işləyənlərin əmək haqqı 2500 manata kimi olduqda ( vergiyə cəlb 

olunan məbləğ-200 ) * 14%, vergiyə cəlb olunan məbləğ 2500 manatdan çox olduqda isə 

350+(vergiyə cəlb olunan məbləğ-2500) * 25% 

DSMF ayırlmaları hesablanan aylıq əmək haqqının 3 %-i, işsizlikdən siğorta isə 0.5% çıxılır. 

Dövlət büdcəsinə vergi və sosial ödənişlər növbətin ayın 15- nə kimi hesablanıb büdcəyə 

köçürülməlidir.  
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Praktiki Tapşırıqlar

 

Qrup işi №1 

Fresko şirkəti 2016-ci ilin I yarısında təsis edilmişdir. Şirkətin 31 iyul 2016-ci il tarixinə olan sınaq 

balansı aşağıdakı şəkildədir. 

Hesablar DT KT  

Pul vəsaitləri 1500   

Ehtiyatlar 6000   

Avadanlıqlar 6500   

Nizamnamə kapitalı   8000 

Bölüşdürülməmiş mənfəət   4500 

Kreditor borcu   6000 

Əmək haqqı xərci 4000   

Kommunal xərclər 300   

Dəftərxana xərcləri 250   

  18550 18500 

 

Hesabat dövründə aşağıdakı əməliyyatlar baş vermişdir: 

 Dövr ərzində göstərilmiş xidmətlərin ümumi dəyəri 12000 manat olmuşdur. Müstərilər ilin 

sonuna kimi cəmi 10000 manat ödəniş etmişlər. 

 700 manat olan icarə  xərcinin 500 manatını ödəmişdir. 

 

 800 manatlıq proqram təminatı almışdır. İlin sonuna kimii bunun 40% ödənilməmiş kimi 

qalmışdır. 

 

 Vergi və tutulmalarda daxil olmaqla işçilərə 2000 manatlıq əmək haqqı hesablanıb və 

ödənilib. 

 

 Satmaq üçün 6000 manatlıq avadanlıqlar alınmış, dəyərin 60 % -ni il ərzində ödəmişdir. 

 

 Kommunal xərclər hesablanıb 400 manat, ilin sonuna kimi bunun yarısı ödənilib. 

 Təsisçilər cari ilin mənfəətindən 1000 manat divident götürüb. 

 

Tələb olunur: 

1. Qeydlərdə verilmiş hadisələrin uçotunu aparmaq 

2. Son maliyyə hesabatlarını hazırlamaq 
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Qrup işi №2 

Ərzaq satışı ilə məşğul olan marketin bir neçə əmtəəyə görə alış və satışı aşağıdakı şəkildə 

verilmişdir. 

Tarix Alış/Satış  

Miqdar 

(ədəd) manat Məbləğ 

 01 

mart 

zilkin 

qalıq 20 0.1 2 

02 mart Alış  30 0.11 3.3 

03 mart Alış 40 0.13 5.2 

05 mart Alış 66 0.2 13.2 

          

 

05 mart tarixinə FİFO-nu, Orta maya dəyəri metodu ilə SMMD -ni və qalıq dəyərini hesablayın. 
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Qrup işi №3 

Aqro MMC-nin 2020-ci il  dekabr ayına əmək haqqı və digər ödənişlərlə bağlı məlumatlar 

aşağıdakı kimidir. 

Sira 

№ Vəzifələr Əmək haqqı 

Maddi 

yardım 

Məzuniyyə

t 

Müavinə

t 

Mükafa

t Cəmi 

1 Direktor 3000         3000 

2 Baş mühasib 2250         2250 

3 Maliyyəçi 1150         1150 

4 Sex rəisi 950         950 

5 Hüquqşunas 800   758     1558 

6 İqtisadçı 680 2800       3480 

7 Texnoloq 250       200 450 

8 Xəzinədar           218 

9 Psixoloq 225   218     225 

10 Ekspeditor 0 0 0 155 0 155 

  Cəmi 9305 2800 976 155 200 13436 

 

 

Qeydlər. 

1. Direktor I qrup müharibə əlilidir və məcburi köçkündür 

2. Baş mühasib məcburi köçkündür 

3. Maliyyəçinin əmək haqqısından 300 Azn aliment ödəyir 

4. Texnoloqun övladı 1990-ci il yanvar hadisəsində vəfat edib 

5. Ekspeditor xəstəlik vərəqəsini müəssisəyə təqdim edib və ona 155 azn müavinət hesablanıb 

6. Xəzinədar məzuniyyətə çıxıb və məzuniyyət haqqı ödənilin 

7. Hüquqşunas istifadə etmədiyi əmək məzuniyyəti üçün 758 azn məzuniyyət haqqı ödənilib 

 

 

Tələb olunur: 

 

1. 2020-ci il tarixinə qüvvədə olan AR Vergi MƏcəlləsinə əsasən vergi və sosial ödənişlər 

də daxil olmaqla iyun ayı üzrə əmək haqqı və sair ödənişlərin hesablanması və 

ödənilməsi üzrə müxabirləşməni yazmaq 

2. Hesablama ödəmə cədvəlini tərtib etmək 

 

 


