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İcbari tibbi sığorta haqlarının ödənişi 2021-ci ilin yanvar ayına kimi 

təxirə salındı 

“Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikasının 30 mart 2020-ci il tarixli Qanununa (“Qanun”) əsasən icbari 

tibbi sığortanın tətbiqinin tamamlanması 2021-ci ilə kimi uzadılır. Həmçinin, Qanuna 

əsasən, aşağıdakı qruplar üzrə icbari tibbi sığorta haqlarının ödənişi 2021-ci ilin yanvar 

ayının 1-nə kimi təxirə salınır: 

- muzdla işləyən fiziki şəxslər, hərbi qulluqçular, Azərbaycan Respublikasının Milli 

Məclisi və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) 

tərəfindən vəzifəyə təyin olunan şəxslər, seçkili ödənişli vəzifə tutan şəxslər; 

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

notariuslar, vəkillər kollegiyasının üzvləri); 

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

- Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka yönəldilən 

(topdan satılan) və Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan avtomobil 

benzininin, dizel yanacağının və maye qazın hər litrinə görə; 

- müştərək maliyyələşmə məbləği. 



Yuxarıda nəzərdə tutulan şəxslərdən başqa digər sığortaolunanlar üzrə icbari tibbi sığorta 

haqqında müddəalar 2023-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. 

Qanuna görə əməkhaqqının 8000 manatadək hissəsindən ödənilən sığorta haqqının 

məbləğinə neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən 

sahələr üzrə 50 faiz güzəştin tətbiqi 2022-ci il yanvarın 1-dək davam edəcək. 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, Azərbaycan 
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və Azərbaycan Respublikası 

Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatlarının Milli Konfederasiyası 
arasında 2020-2022-ci illər üçün Baş Kollektiv Sazişin bağlanılması 

haqqında Qərar qəbul edilmişdir 

19 mart 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 36-cı 

maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, Azərbaycan 

Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar 

(İşəgötürənlər) Təşkilatlarının Milli Konfederasiyası arasında 2020-2022-ci illər üçün sosial 

iqtisadi və əmək münasibətləri üzrə razılaşdırılmış mövqelərini və birgə fəaliyyətini 

müəyyən edən Baş Kollektiv Saziş (“Saziş”) bağlanmışdır. 

Əhalinin məşğulluğunun təmin olunması, yeni iş yerlərinin açılması, gəlirlərin artırılması 

və vətəndaşların maddi rifah halının yaxşılaşdırılması, sosial cəhətdən həssas əhali 

qruplarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi Sazişin prioritet məqsədlərini təşkil edir. 

Saziş sosial tərəfdaşlıq sisteminin tərkib hissəsidir və sahə tarif sazişlərinin işlənilməsi və 

bağlanılması üçün əsas təşkil edir. 

Sazişə əsasən Tərəflərin öhdəlikləri sırasında aşağıdakılar müəyyən olunur: 

 işçilərin əmək hüquqlarını davamlı surətdə təmin etmək məqsədilə əsassız olaraq 

müddətli müqavilələrin bağlanılmasına yol verməmək, belə hallara yol verən 

işəgötürənlərin cərimələnməsinə dair Azərbaycan Respublikasının “Sahibkarlıq 

sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının 

müdafiəsi haqqında” və “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların 

dayandırılması haqqında” qanunlarının tələbləri nəzərə alınmaqla, qanunvericilikdə 

müvafiq tədbirlərin müəyyən edilməsi; 

 müəssisə, təşkilat və idarələrdə işçilərin məzuniyyət hüququndan istifadə 

etmələrinə nəzarətin gücləndirilməsi; 

 işəgötürənlər tərəfindən sosial sığorta haqlarının vaxtında və tam həcmdə 

köçürülməsi üzərində birgə nəzarətin gücləndirilməsi; 

 qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda işçilərin ilkin və dövri tibbi müayinədən 

keçirilməsinin təmin edilməsi və bu istiqamətdə nəzarətin gücləndirilməsi; 

 uşağın üç yaşı tamam olanadək qismən ödənişli sosial məzuniyyətdən istifadə 

edildiyi müddətin uşağa bilavasitə qulluq edənin əmək və sığorta stajına 

hesablanması məqsədilə müvafiq qanunvericilikdə dəyişikliklərin edilməsi; 

 müxtəlif kateqoriyalı məşğul şəxslərin məcburi dövlət sosial sığorta sistemi ilə 

əhatə olunmasının genişləndirilməsi; 

 bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafına birgə nəzarətin gücləndirilməsi; 

 “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun təkmilləşdirilməsi 

ilə bağlı təkliflərin hazırlanması; 

 üç yaşınadək uşağa qulluqla əlaqədar verilən müavinətin artırılması ilə bağlı 

müvafiq tədbirlərin görülməsi; 

 “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, kvota 

üzrə müəyyən edilmiş iş yerlərinə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə 

düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin məşğulluq qurumları və ya “DOST” 

mərkəzlərinin göndərişi ilə işə qəbul olunmasının təmin edilməsi, habelə sosial 

müəssisələrin və kvotadan əlavə iş yerlərinin yaradılması sahəsində tədbirlərin 

görülməsi; 

 kvota üzrə məşğulluq qurumları və ya “DOST” mərkəzləri tərəfindən göndərilmiş 

əlilliyi olan şəxsləri, kvota üzrə müəyyən olunmuş iş yerlərinə qəbul etməyən 

işəgötürənlərin qanunla müəyyən edilmiş məsuliyyətə cəlb edilməsi; 



 

 “Əməyin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsini 

hazırlamaq; 

 idarə, müəssisə və təşkilatlarda çalışan işçilərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili 

üçün davamlı olaraq mədəni-kütləvi, sosial, turizm-ekskursiya və idman 

tədbirlərində onların iştirakını təmin etmək; 

 idarə, müəssisə və təşkilatlar tərəfindən əmək hüquqlarının müdafiəsi, əməyin 

mühafizəsi, texniki və ekoloji təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması məqsədilə 

Sazişin qüvvədə olduğu müddətdə həmkarlar ittifaqı təşkilatının nümayəndəsinin 

də daxil olduğu komissiyalar yaradılmaqla, bu sahədə tənzimləməni həyata 

keçirmək; və s. 

Sazişə daxil edilmiş müddəalar Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 

müqavilələrdə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq 

respublika ərazisində fəaliyyət göstərən bütün müəssisə, idarə və təşkilatlara şamil edilir. 
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