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  Vergi və hüquq xəbərləri 

 

 

Elm, təhsil, səhiyyə, idman və mədəniyyət sahələri üzrə 
fəaliyyət göstərən müəssisələrin meyarları təsdiq 
edildi. 

Bildiririk ki, Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 12 mart tarixli, 88 nömrəli Qərarı ilə vergidən 

azadolunma məqsədləri üçün elm, təhsil, səhiyyə, idman və mədəniyyət sahələrində fəaliyyət 

göstərən müəssisə, idarə və təşkilatların meyarları təsdiq edilmişdir. 

Meyarlar Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 106.1.18-ci maddəsinin tələbləri əsasında 

hazırlanmışdır. Belə ki, VM-nin 106.1.18-ci maddəsində vergi ödəyicilərinin (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) mənfəətinin 10 faizindən çox 

olmayan hissəsinin elm, təhsil, səhiyyə, idman və mədəniyyət sahələrində fəaliyyət göstərən 

müəssisə, idarə və təşkilatlara köçürülməsi 2019-cu il 1 yanvar tarixindən etibarən 10 il müddətinə 

mənfəət vergisindən azad edilir. Adı çəkilən sahələrdə fəaliyyət göstərən müəssisələr üzrə 

meyarlar aşağıdakı kimi müəyyənləşib: 

Elm sahəsi üzrə fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlar: 

 Təsis sənədində elmi fəaliyyətlə məşğul olması qeyd edilməli; 

 Müvafiq akkreditasiyadan keçməli; 

 Elm sahəsində dövlət siyasətinin əsas prioritetləri üzrə tədqiqat aparmalı; 



 Ən azı 5 nəfər elmi işçisi olmalıdır. 

Təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlar aşağıdakı meyarlardan birinə cavab 

verməlidir: 

 Müəssisə dövlət orqanlarının, dövlətin adından yaradılan publik hüquqi şəxslərin, dövlət 

mülkiyyətində olan və ya paylarının 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısilə dövlətə 

məxsus olan hüquqi şəxslərin tabeliyində olmalı; 

 Müvafiq lisenziyaya sahib olmalıdır. 

Səhiyyə sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələr: 

 Dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan tibb müəssisəsi olmalıdır; 

 Köçürülən vəsait nizamnaməsində əhalinin sağlamlığının qorunması ilə bağlı xərclərin 

maliyyələşdirilməsi üçün istifadə edilməlidir. 

İdman sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlar: 

 Qanunla müəyyən edilmiş şəkildə “İctimai birlik” şəklində yaradılan federasiya və ya idman 

klubu olmalıdır; 

 Köçürülən vəsait təsis sənədlərində nəzərdə tutulmuş məqsədlər üçün istifadə edilməlidir. 

Son olaraq mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələr üçün aşağıdakı meyarlar 

müəyyən edilmişdir: 

 Azərbaycan mədəniyyətinin, milli mədəni irsin təbliği, təşviqi və inkişafı məqsədilə 

mədəniyyət və incəsənət sahəsində çalışan, habelə film istehsal edən hüquqi şəxslər 

(kommersiya hüquqi şəxsləri istisna olmaqla); 

 Teatr, kitabxana və ya muzeylər kimi fəaliyyət göstərənlər. 

Qərarda düzgün hesabatlılığa əsaslanan bəzi tələblər də müəyyən edilmişdir. Belə ki, meyarlarda 
nəzərdə tutulan şəxslərə ödəniş edilərkən, ödənişin təyinatı ödəniş sənədində düzgün, tam və 
aydın şəkildə qeyd olunmalıdır və ödəniş nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir. Onu da qeyd edək 
ki, ödənişi alan təşkilat hesabat ili bitdikdən sonra bir ay müddətində alınmış vəsaitin təyinatı üzrə 
xərcləndiyini təsdiq edən sənədləri vəsaiti köçürən şəxsə təqdim etməlidir. 
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