
 

İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİNDƏN  

ÇIXARIŞLAR 

 

O n  s ə k k i z i n c i  f ə s i l  

İQTİSADİ FƏALİYYƏT QAYDALARI ƏLEYHİNƏ OLAN İNZİBATİ XƏTALAR  

 

 

M a d d ə  2 0 0 - 1 . Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı zamanı yanlış məlumatların 

verilməsi 

Hüquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun, xarici hüquqi şəxsin nümayəndəlik və ya filialının 

dövlət qeydiyyatına alınması, habelə Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmış 
hüquqi şəxsin nümayəndəliyinin və ya filialının və digər qurumlarının dövlət reyestrinə daxil 
edilməsi, eləcə də təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və reyestrdə qeydə alınmış faktların 

sonrakı dəyişikliyinin dövlət qeydiyyatına alınması zamanı Azərbaycan Respublikasının müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanına yanlış məlumatların verilməsinə görə - 

fiziki şəxslər yeddi yüz manat miqdarda, hüquqi şəxslər dörd min manat miqdarda cərimə edilir. 

 

M a d d ə  200-3. Hüquqi şəxslərin dövlət reyestri üçün zəruri məlumatların verilməməsi 

Hüquqi şəxslərin, habelə xarici dövlətlərin hüquqi şəxslərinin Azərbaycan Respublikasındakı 
filial və ya nümayəndəliklərinin təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və bu qurumlara dair 

qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin qeydiyyata alınması üçün “Hüquqi şəxslərin dövlət 
qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən 
edilmiş müddətdə və qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanına müraciət olunmamasına görə - 

vəzifəli şəxslər min manatdan iki min manatadək miqdarda, hüquqi şəxslər iki min beş yüz 
manatdan üç min manatadək miqdarda cərimə edilir. 

 

M a d d ə  2 2 3 - 1 .  Qrant alınması (verilməsi) haqqında qanunvericiliyin pozulması 

223-1.1. Qrant verən Azərbaycan Respublikasının hüquqi və ya fiziki şəxsi, yaxud Azərbaycan 

Respublikasının hüquqi şəxsinin filial və ya nümayəndəliyi olan donorlar və ya qrant alan 
Azərbaycan Respublikasının resipiyentləri tərəfindən qrant alınması (verilməsi) haqqında 
müqavilələrin və qərarların surətlərinin qeydiyyat üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

müddətlərdə Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim 
edilməməsinə görə - 



fiziki şəxslər min manatdan iki min manatadək miqdarda, vəzifəli şəxslər min beş yüz manatdan 
iki min beş yüz manatadək miqdarda, hüquqi şəxslər beş min manatdan yeddi 

min manatadəkmiqdarda cərimə edilir. 
 

223-1.2. Dini qurumlar tərəfindən qrant alınması (verilməsi) haqqında müqavilələr və qərarlar 
Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyata alınmadan həmin 
qrantlardan istifadə və onlar üzrə əməliyyatlar aparılmasına görə - 

vəzifəli şəxslər min beş yüz manatdan iki min beş yüz manatadək miqdarda, hüquqi şəxslər beş 
min manatdan yeddi min manatadək miqdarda cərimə edilir. 

223-1.3. Qrant müqaviləsi (qərarı) olmadan Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən dini 
qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatları, o cümlədən xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının 
filial və nümayəndəlikləri tərəfindən maliyyə vəsaiti şəklində və (və ya) başqa maddi formada 

yardımın qəbul edilməsinə görə - 

inzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuş vəsait və əşyalar müsadirə olunmaqla vəzifəli şəxslər iki 

min beş yüz manatdan beş min manatadək miqdarda, hüquqi şəxslər səkkiz min manatdan on beş 
min manatadək miqdarda cərimə edilir. 

 

223-1.4. Qeyri-hökumət təşkilatları, xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan 
Respublikasındakı filial və ya nümayəndəlikləri, yaxud banklar tərəfindən “Qrant haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyata alınmamış qrant 
alınması (verilməsi) haqqında müqavilələr (qərarlar) üzrə bank əməliyyatlarının və hər hansı 
digər əməliyyatların aparılmasına görə - 

vəzifəli şəxslər iki min beş yüz manatdan beş min manatadək miqdarda, hüquqi şəxslər beş min 
manatdan səkkiz min manatadək miqdarda cərimə edilir. 

 

Qeyd: “Dini etiqad azadlığı haqqında” və “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və 
fondlar) haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında nəzərdə tutulan ianələrə və dövlət 

hakimiyyəti orqanlarının yardımlarına bu Məcəllənin 223-1.3-cü maddəsinin qüvvəsi şamil 
edilmir. 

 

 

İ y i r m i n c i  f ə s i l  

VERGİLƏRİN, RÜSUMLARIN ÖDƏNİLMƏSİ, MALİYYƏ VƏ SIĞORTA 

QAYDALARI ƏLEYHİNƏ OLAN İNZİBATİ XƏTALAR 

M a d d ə  2 4 6 .  Vergilərin və digər icbari ödənişlərin vaxtında ödənilməməsi 

Az miqdarda vergilərin və məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş müddətdə ödənilməməsinə görə -  

inzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuş vergilərin və ödənişlərin məbləğinin otuz faizindən 
yetmiş faizinədək miqdarda cərimə edilir. 



Qeyd: bu maddədə "az miqdar" dedikdə, iki min manatadək olan məbləğ başa düşülür. 

  

Maddə  247-1. Mühasibat çotu üzrə qanunvericiliyin pozulması 

Mühasibat uçotu subyekti tərəfindən maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) 

maliyyə hesabatlarının və sığorta nəzarəti orqanına təqdim edilməli olan digər hesabat və 
məlumatların qanunvericiliyə müvafiq olaraq hazırlanması, təqdim olunması, dərc edilməsi, o 
cümlədən hesabatlarda və qanunvericiliyə əsasən tələb olunan digər məlumat formalarında 

informasiya və göstəricilərin tam və ya düzgün əks etdirilməməsinə, həmçinin, uçot sənədlərinin 
saxlanılması ilə əlaqədar qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydaların pozulmasına görə- 

vəzifəli şəxslər üç yüz manatdan dörd yüz manatadək  miqdarda, hüquqi şəxslər min beş yüz 
manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə edilirlər 

  

M a d d ə  247-4. İanələr barədə məlumatın maliyyə hesabatına daxil edilməməsi 

Siyasi partiyanın və ya qeyri-hökumət təşkilatının, o cümlədən xarici dövlətin qeyri-hökumət 

təşkilatının filial və nümayəndəliyinin qəbul etdiyi ianələrin məbləği və ianəni vermiş şəxslər 
barədə məlumatın müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim olunan maliyyə hesabatına daxil 
edilməməsinə görə - 

vəzifəli şəxslər min beş yüz manatdan üç min manatadək miqdarda, hüquqi şəxslər beş min 
manatdan səkkiz min manatadək miqdarda cərimə edilir. 

  
M a d d ə  247-5. İanə edilən pul vəsaitlərinin nağd şəkildə verilməsi və qəbul edilməsi 

247-5.1. İanə edilən pul vəsaitlərinin siyasi partiyaya və ya qeyri-hökumət təşkilatına, o 

cümlədən xarici dövlətin qeyri-hökumət təşkilatının filial və nümayəndəliyinə nağd şəkildə 
verilməsinə görə - 

fiziki şəxslər iki yüz əlli manatdan beş yüz manatadək miqdarda, vəzifəli şəxslər yeddi yüz əlli 
manatdan min beş yüz manatadək miqdarda, hüquqi şəxslər üç min beş yüz manatdan yeddi min 
manatadək miqdarda cərimə edilir. 

247-5.2. İanə edilən pul vəsaitlərinin siyasi partiya və ya qeyri-hökumət təşkilatı, o cümlədən 
xarici dövlətin qeyri-hökumət təşkilatının filial və nümayəndəliyi tərəfindən nağd şəkildə qəbul 

edilməsinə görə - 

 vəzifəli şəxslər min manatdan iki min manatadək miqdarda, hüquqi şəxslər yeddi min manatdan 
on min manatadək miqdarda cərimə edilir. 

 

Qeyd: Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən, nizamnaməsinə əsasən başlıca məqsədi 

xeyriyyəçilik olan qeyri-hökumət təşkilatlarına nağd şəkildə verilən və həmin təşkilatlar 
tərəfindən nağd şəkildə qəbul edilən iki yüz manatadək ianələrə bu maddənin qüvvəsi şamil 
edilmir. 

 



M a d d ə  2 5 7 - 2 .  Məcburi dövlət sosial sığortası qaydalarının pozulması  

Məcburi dövlət sosial sığortası qaydalarının pozulmasına görə –  

fiziki şəxslər iyirmi manat, vəzifəli şəxslər otuz manatdan əlli manatadək miqdarda cərimə edilir.  

 

Maddə 257-4. Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında qanunvericiliyin 

pozulması 

Sığortaedənlər tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə və qaydada 

sığortaolunanlar haqqında məlumatların müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməməsinə 
görə - 

fiziki şəxslər otuz manat miqdarında, vəzifəli şəxslər səksən manat miqdarında, hüquqi şəxslər iki 
yüz əlli manat miqdarında cərimə edilir. 

İ y i r m i  ü ç ü n c ü  f ə s i l  

İDARƏÇİLİK QAYDALARI ƏLEYHİNƏ OLAN İNZİBATİ XƏTALAR  

 

 
M a d d ə  340-2. Qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunvericiliyin pozulması 
  

Qeyri-hökumət təşkilatları, xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan 
Respublikasındakı filial və ya nümayəndəlikləri tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

qaydada dövlət qeydiyyatına alınmamış dəyişikliklər (təsis sənədlərində edilmiş və ya hüquqi 
şəxslərin dövlət reyestrində əvvəllər qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyi) əsasında hər 
hansı fəaliyyətin həyata keçirilməsinə, ictimai birlik tərəfindən onun üzvlərinin reyestrinin 

aparılmamasına, sahibkarlıq fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş gəlirin təşkilatın məqsədlərinə 
yönəldilməməsinə, könüllü fəaliyyətə cəlb edilmiş şəxslərlə müqavilələrin bağlanılmamasına, 

nizamnaməsində (əsasnaməsində) nəzərdə tutulmuş məqsədlərə zidd fəaliyyət göstərməsinə görə 
- 
vəzifəli şəxslər min manatdan iki min manatadək miqdarda, hüquqi şəxslər iki min beş yüz 

manatdan üç min manatadək miqdarda cərimə edilir. 
  

M a d d ə  340-3. Qeyri-hökumət təşkilatlarının, xarici dövlətlərin qeyri-hökumət 

təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərinin fəaliyyətinin onların nizamnamələrinə 

(əsasnamələrinə) və qanunvericiliyə uyğunluğunun öyrənilməsinə  maneələrin törədilməsi 

  
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qeyri-hökumət təşkilatlarının, xarici qeyri-hökumət 

təşkilatının Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəliklərinin fəaliyyətinin onların 
nizamnamələrinə (əsasnamələrinə) və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə 
uyğunluğunun öyrənilməsinə maneələrin yaradılmasına, o cümlədən sorğulara cavab 

verilməməsinə, tələb olunan sənədlərin və məlumatların təqdim edilməməsinə, yanlış 
məlumatların verilməsinə görə - 

 
vəzifəli şəxslər min manatdan iki min manatadək miqdarda, hüquqi şəxslər iki min beş yüz 
manatdan üç min manatadək miqdarda cərimə edilir. 

  



M a d d ə  340-4. Qeyri-hökumət təşkilatları, xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının 

filial və ya nümayəndəlikləri tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

xəbərdarlığında və ya göstərişində bildirilmiş pozuntuların vaxtında aradan 

qaldırılmaması 

  
Qeyri-hökumət təşkilatları, xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasındakı 
filial və ya nümayəndəlikləri tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının xəbərdarlığında və 

ya göstərişində bildirilmiş pozuntuların vaxtında aradan qaldırılmamasına görə - 

vəzifəli şəxslər min manatdan iki min manatadək miqdarda, hüquqi şəxslər iki min beş yüz 

manatdan üç min manatadək miqdarda cərimə edilir. 
  

 

 
M a d d ə  340-5. Xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya 

nümayəndəliklərinin fəaliyyət göstərməsi qaydalarının pozulması 
  

Xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərinin “Hüquqi 

şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 
müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alınmadan fəaliyyət göstərməsinə görə - 

fiziki şəxslər min manatdan iki min manatadək miqdarda, vəzifəli şəxslər iki min manatdan üç 
min manatadək miqdarda, hüquqi şəxslər beş min manatdan səkkiz min manatadək miqdarda 
cərimə edilir. 

  
 

 

 

 

 


