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Hüquq Xəbərləri 

Deloitte Hüquq– Sabahı düşünərək 

 

Minimum aylıq əməkhaqqı artırıldı 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti “Minimum 

aylıq əməkhaqqının artırılması haqqında” 25 dekabr 

2017-ci il tarixli 3545 nömrəli Sərəncamına dəyişiklik 

edilməsi barədə 08 fevral 2019-cu il tarixli sərəncam 

imzalayıb.  

Sərəncama əsasən ölkədə minimum aylıq əmək 

haqqı 50 manat məbləğində qaldırılaraq 180 manat 

müəyyən edilmişdir. Beləliklə, dövlət büdcəsindən 

maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin aylıq tarif 

(vəzifə) maaşı və özəl sektorda çalışan və əmək 

haqqı 180 manatdan az olan işçilərin minimum əmək 

haqqı bir ay müddətində yeni minimal əmək haqqı ilə uyğunlaşdırılmalıdır. 

Sərəncam 2019-cu ilin mart ayının 1-dən etibarən tədbiq olunacaqdır. 
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Deloitte adı Deloitte Touche Tohmatsu Limited şəbəkəsinə daxil olan üzv şirkətlərdən birinə və ya bir neçəsinə və əlaqədar 

müəssisələrinə aid ola bilər. DTTL (“Deloitte Qlobal”) və bu şəbəkəyə daxil olan hər bir üzv şirkət ayrı-ayrılıqda hüquqi 

şəxslər və müstəqil müəssisələrdir. DTTL müştərilərə xidmətlər göstərmir. Ətraflı məlumat üçün www.deloitte.com/about 
səhifəsinə daxil olun.  

 

Deloitte qlobal səviyyədə audit və əminlik, konsaltinq, maliyyə, risk, vergi üzrə məsləhət xidməti və digər əlaqədar 

xidmətlər göstərən aparıcı markalardandır. 150-dən çox ölkədə və ərazidə xidmətlər göstərən üzv şirkətlər şəbəkəsi 

Fortune Global 500® üzrə beş şirkətdən dördünə öz xidmətlərini göstərir. Deloitte-un təxminən 286,000 peşəkar 

mütəxəssisinin təklif etdiyi fərq yaradan həllər haqqında ətraflı məlumat üçün www.deloitte.com səhifəsinə daxil olun.  

 

Bu məlumatda yalnız ümumi informasiya əks olunur və Deloitte Touche Tohmatsu Limited şirkətlərindən, onun üzv 

şirkətlərindən və ya əlaqədar müəssisələrdən (birlikdə “Deloitte Şəbəkəsi”) hər hansı biri bu məlumat vasitəsilə peşəkar 

məsləhətləşmə və ya xidmətlər təmin etmir. Maliyyə fəaliyyətinizə və ya müəssisənizə təsir göstərə biləcək hər hansı 
qərarlar qəbul etməzdən və ya tədbirlər görməzdən əvvəl peşəkar mütəxəssis ilə məsləhətləşmək daha 

məqsədəuyğundur. Deloitte Şəbəkəsinə daxil olan heç bir müəssisə bu məlumata istinad edən hər hansı şəxsin məruz 

qaldığı zərərə görə məsuliyyət daşımır. 
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