
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda                     
dəyişiklik edilməsi barədə 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 16-cı bəndini rəhbər tutaraq 
qərara alır: 

Maddə 1. “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1997, № 5, 
maddə 348; 1999, № 11, maddə 609; 2000, № 11, maddə 776; 2001, № 9, 
maddə 576, № 12, maddələr 733, 736; 2002, № 12, maddə 706; 2004, № 7, 
maddə 505, № 12, maddə 976; 2005, № 1, maddə 2, № 12, maddə 1082; 2006, 
№ 11, maddə 923, № 12, maddə 1018; 2007, № 1, maddə 4, № 12, maddə 
1193; 2008, № 2, maddə 49, № 4, maddə 254, № 6, maddə 462, № 7, maddə 
602; 2009, № 12, maddə 970; 2010, № 4, maddə 276, № 11, maddə 949; 2011, 
№ 10, maddə 883; 2013, № 11, maddə 1284, № 12, maddə 1487; 2014, № 10, 
maddə 1171; 2016, № 4, maddə 657, № 6, maddə 971; 2017, № 3, maddə 336, 
№ 7, maddə 1279; 2018, № 3, maddələr 369, 396, № 5, maddələr 870, 894, № 
12 (I kitab), maddə 2502; 2019, № 1, maddə 35, № 3, maddə 380; 2020, № 5, 
maddə 521, № 6, maddə 667, № 7, maddə 826, № 8, maddə 1015, № 12 (I 
kitab), maddə 1450; 2021, № 7, maddə 711, № 8, maddə 896, № 12, maddə 
1309) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1.1. 12-ci maddəyə “əldə edən” sözlərindən sonra “vətəndaşlığı olmayan 
şəxslər və” sözləri, “(2016-cı il mayın 1-dən 5 il müddətində)” sözlərindən sonra     
“, həmçinin texnologiyalar parkının rezidenti (o cümlədən sistem inteqrasiyası, 
proqram təminatının hazırlanması və inkişaf etdirilməsi fəaliyyətini həyata keçirən 
şəxslər), onun podratçısı və podratçısı ilə birbaşa müqavilə bağlamış subpodratçı 
tərəfindən həmin fəaliyyətin məqsədləri üçün cəlb edilən (2023-cü il yanvarın         
1-dən 10 il müddətinə) vətəndaşlığı olmayan şəxslər və” sözləri əlavə edilsin; 

1.2. aşağıdakı məzmunda 14.8-ci maddə əlavə edilsin:  
“14.8. Texnologiyalar parkının rezidenti (o cümlədən sistem inteqrasiyası, 

proqram təminatının hazırlanması və inkişaf etdirilməsi fəaliyyətini həyata keçirən  
şəxslər), onun podratçısı və podratçısı ilə birbaşa müqavilə bağlamış 
subpodratçı, habelə bu şəxslər tərəfindən həmin fəaliyyətin məqsədləri üçün cəlb 
edilən fiziki şəxslər (əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər istisna olmaqla) 



2 
 

üzrə, 2023-cü il yanvarın 1-dən 10 il müddətində məcburi dövlət sosial sığorta 
haqqı öz seçimlərindən asılı olaraq minimum aylıq əməkhaqqı məbləğinin dörd 
misli miqdarından və ya muzdlu işdən əldə edilən gəlirlərdən bu Qanunun 14.3-
cü və 14.4-cü maddələrinə uyğun olaraq ödənilir.  

Bu maddədə nəzərdə tutulan sığortaolunan hər il yanvar ayının 15-dək           
öz seçimi barədə yazılı məlumatı sığortaedənə təqdim edir və təqvim ilinin 
sonunadək həmin seçim dəyişdirilmir. Növbəti təqvim ili üçün sığortaolunan qeyd 
olunan müddətdə seçimi barədə yazılı məlumatı təqdim etmədikdə, sığortaedən 
əvvəlki ildə həmin sığortaolunanın seçimini tətbiq edir. Təqvim ili ərzində qeyd 
edilən kateqoriyadan olan yeni işəgötürülən şəxsə münasibətdə isə müqavilə 
bağlamaq üçün ərizədə qeyd etdiyi seçimi tətbiq edilir.”. 
 

Maddə 2. Bu Qanun 2023-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. 
 

 
 
 
 

     İlham Əliyev 
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
 
Bakı şəhəri, 27 dekabr 2022-ci il 
№ 766-VIQD 
 
 


