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"Tibbi Sığorta Haqqında" Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edildi 

24 dekabr 2019-cu il tarixində “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (bundan sonra 

“Qanun”) təsdiq edildi.  

Qanuna çoxsaylı dəyişikliklərlə yanaşı, yeni maddələr əlavə edilir.   

I. Sığortalılara dair dəyişikliklər 

i. “Sığortalı” dedikdə öz adından və ya sığortaolunanın (sağlamlığı icbari və ya 

könüllü qaydada sığortalanmış fiziki şəxslər) adından sığorta haqqı ödəyən şəxs 

başa düşülür; 

ii. Əmək müqaviləsi üzrə işləyən şəxslərə (o cümlədən, digər əsaslarla muzdlu işə 

cəlb olunan şəxslərə) münasibətdə sığortalı qismində işəgötürənlər (işə cəlb 

edən şəxslər) çıxış edir; 

iii. Vergi ödəyicisi kimi vergi uçotuna alınmış fiziki şəxslər (fərdi sahibkarlar, xüsusi 

notariuslar, vəkillər kollegiyasının üzvləri) sığortalı qismində özləri çıxış edirlər; 

iv. Mülki-hüquqi müqavilə əsasında işləri (xidmətləri) yerinə yetirən fiziki şəxslərə 

münasibətdə sığortalı qismində onları işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə 

cəlb edən şəxslər çıxış edirlər. 



                                                
1 1 sentyabr 2019-cu ildən etibarən minimum aylıq əməkhaqqının məbləği 250 manat müəyyən edilib. 

Qeyd:  Aşağıda təsvir olunan müddətli güzəşt şərti istisna olmaqla, Qanun “neft-qaz sahəsi” və ya 

“dövlət sektoru” meyarları üzrə işəgötürənləri fərqləndirmir. 

 

II.  Sığorta haqqının məbləği və dərəcəsinə dair dəyişikliklər:  

i. muzdla işləyən fiziki şəxslər üzrə: 

 

sığortalı (işəgötürən) tərəfindən işçinin əməkhaqqının 8000 manatadək olan 

hissəsindən 2 faiz, 8000 manatdan yuxarı olan hissəsindən 0,5 faiz; 

 

sığortaolunan (işçi) tərəfindən əməkhaqqının 8000 manatadək olan hissəsindən 2 

faiz, 8000 manatdan yuxarı olan hissəsindən 0,5 faiz; 

Qeyd: əməkhaqqının 8000 manatadək hissəsindən ödənilən sığorta haqqının məbləğinə neft-qaz 

sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən sahələr üzrə 2021-ci il yanvarın 
1-dək 50 faiz güzəşt tətbiq edilir. 

 

ii. vergi ödəyicisi kimi vergi uçotuna alınmış fiziki şəxslər (fərdi sahibkarlar, xüsusi 

notariuslar, vəkillər kollegiyasının üzvləri) üzrə - minimum aylıq əməkhaqqının 4 

faizi1; 

 

iii. mülki-hüquqi müqavilələr əsasında işləri (xidmətləri) yerinə yetirən fiziki şəxslər 

üzrə - gəlirlərinin 8000 manatadək olan hissəsinin 2 faizi, 8000 manatdan yuxarı 

olan hissəsinin 1 faizi; 

 

Qeyd: yuxarıda sadalanan (i, ii və iii bəndlər üzrə) sığorta haqlarının ödənilməsi 2020-ci il aprelin 1-

dən etibarən nəzərdə tutulur.   

 

iv. bütün sığortaolunanlar üzrə  dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına tam təqvim ili üçün 

adambaşına 90 manat məbləğində sığorta haqqı ödənilir.    

 

III. Yeni müddəa 

i. Qanun aşağıdakı şəxslərə şamil edilmir: 

 

ii. müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları; 

 

iii. həbs edilmiş şəxslər; 

 

iv. cəzaçəkmə müəssisələrində (məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələri istisna 

olmaqla) cəza çəkən şəxslər; 

 

v. Azərbaycanda  müvəqqəti olan, müvəqqəti və ya daimi yaşayan əcnəbilər və 

vətəndaşlığı olmayan şəxslər (muzdla işləyən, vergi ödəyicisi kimi vergi uçotuna 

alınmış və s. şəxslər istisna olmaqla). 

 

Əlavə olaraq, Qanuna görə qeyri-dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan və tibb fəaliyyətini 

həyata keçirən hüquqi şəxslər də  tibbi sığorta subyekti qismində çıxış edirlər. 

İcbari tibbi sığorta ölkənin inzibati ərazi vahidləri üzrə müəyyən edilmiş ardıcıllıq nəzərə 

alınmaqla, 2020-ci ildə tamamlanmaq şərtilə mərhələli şəkildə tətbiq olunur.  

Qanun 2020-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. 
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