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Azərbaycan qanunvericiliyinə edilən və sizin biznes fəaliyyətinizə əhəmiyyətli dərəcədə təsir 

edə bilən, dövlət və tənzimləyici orqanlar tərəfindən qəbul edilən, eləcə də Azərbaycan 

qanunvericiliyində nəzərdə tutulan qanunvericilik layihələrini əks etdirən son dəyişikliklərin 

dövri icmalı. 

 

 

Vergi və Hüquq Xidmətləri 

“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa gözlənilən 

dəyişikliklər 

Sənəd:  “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanun Layihəsi 

Şərh: Layihə sosial sığorta haqqı dərəcələrinə və sosial sığorta haqqından azad olunan 

gəlirlərə dəyişiklik və əlavələri nəzərdə tutur. Bu dəyişiklik və əlavələrin bəziləri 

aşağıdakılardır: 
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 Sığortaedənlər tərəfindən ödənilməli olan sığorta haqqının məbləği, hesablanmış 

əmək haqqının və məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunan digər gəlirlərinin aylıq 

məbləği əmək qabiliyyətli əhali üçün yaşayış minimumunun 1.2 mislinədək olan 

sığortaolunanlar üçün 25%, 1.2 mislindən çox olanlar üçün isə 20% dərəcə ilə 

müəyyənləşdiriləcəkdir; 

 Ev təsərrüfatı xidmətlərini (dayə, fərdi sürücülük, ev təsərrüfatında  təmizlik və s.) 

həyata keçirən şəxslər üzrə sosial sığorta haqlarının məbləği minimum aylıq əmək 

haqqının 20%-i məbləğinin Bakı şəhərində 100%-i miqdarında, digər şəhər və 

rayonlarda 60 %-i miqdarında müəyyənləşdiriləcəkdir; 

 Əmək müqaviləsi (kontraktı) ilə işləyən şəxslərin sosial sığortaya cəlb edilən aylıq 

gəliri yaşayış minimumunun 1.2 mislindən yuxarı olduqda, həmin gəlirin 5%-i 

miqdarında sosial sığorta haqqı hesablanması nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki, qüvvədə 

olan qanuna əsasən bu gəlirlər üzrə sosial sığorta haqqı 3% dərəcə ilə hesablanır; 

 Fərdi sahibkarla mülki hüquqi xarakterli müqavilə bağlayan sığortaedən öz vəsaiti 

hesabına həmin şəxs üçün müqavilə üzrə hesablanmış gəlirlərin (aylıq gəlir minimum 

əmək haqqından az olmamaqla) 25%-i miqdarında sosial sığorta haqqı 

hesablamalıdır; 

 Həmçinin, layihədə sığorta hadisəsi zamanı sığortalıya dəymiş zərərin 

kompensasiyası üçün pul və ya natura şəklində ödənilmiş vəsaitlərin sosial sığorta 

haqlarından azad olunmasının ləğv edilməsi nəzərdə tutulur. 

 

Qeyd edək ki, layihə üzərində hələ də iş gedir. Layihə ilə bağlı əlavə mühüm dəyişikliklər 

olarsa, bu barədə sizi məlumatlandıracağıq. 
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Anticipated Significant Amendments 

to the Legislation  

8  June, 2017 
 

 

Azərbaycan dilində  View all updates  Our services  Media  Key contacts 

Periodic review of recent changes in the Azerbaijani legislation, adopted by governmental 

and regulatory bodies, as well as draft amendments to Azerbaijani legislation that could 

significantly impact on your business. 

 

 

Tax and Legal Services 

Draft amendments to the Law of the Republic of Azerbaijan on “Social 

Insurance” 

Document: Draft Law of the Republic of Azerbaijan on amendments to the Law of the 

Republic of Azerbaijan on “Social Insurance” 

Commentary: Draft law stipulates amendments and additions to the rates of social 

insurance contribution and to the income exempted from social insurance contribution. 

Some of these amendments are the following: 

 

 Social insurance premium amounts payable by insurers parties shall be determined at 

the rate of 25% for the working population whose monthly salary and other income 
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which is subject to compulsory state social insurance are up to 1.2 times of minimum 

living cost, and 20% for those exceeding 1.2 times of minimum living cost; 

 Social insurance premium for the individuals performing housekeeping services (such 

as nurse, private driver, cleaner etc.) shall be determined at the rate of 100% of 20% of 

the minimum monthly wage in Baku and 60% of 20% of minimum monthly wage in other 

cities and regions; 

 Social insurance premium for the individuals working under the labour agreement, 

whose monthly income that is subject to social insurance is higher than 1.2 times of 

minimum living cost, shall be determined at the rate of 5% of such income. As a 

reminder, according to the current legislation, social insurance premium is calculated at 

the rate of 3% for such income. 

 The insurer, who concludes a civil law agreement with the individual entrepreneurs, 

should calculate social insurance premium at own expense at the rate of 25% of 

estimated income (monthly income not lower than the minimum wage) for such 

individual. 

 Additionally, draft law also stipulates elimination of the exemption from social insurance 

premium of cash or in-kind payments for compensating the damage to the insured party 

during the insurance event. 

 

The draft law is still under the process. If additional significant amendments are made, we 

will kindly inform you. 
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