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Qeyri-hökumət təşkilatlarında maliyyə idarəetməsi 
 

Bu vəsait qeyri-hökumət təşkilatlarının (QHT-lər) maliyyə hesabatlılığının əsasını təşkil edən 

hesabat formalarının və ictimai sektorla bağlı Maliyyə Nazirliyi tərəfindən qəbul edilmiş 

mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlarının tələbləri əsasında hazırlanmışdır. Vəsaitin 

hazırlanmasında məqsəd QHT-lərin maliyyə idarəetməsi ilə bağlı biliklərinin artırılması, hesabat 

formalarının sadə, anlaşılan dildə izahı yolu ilə təqdim olunan maliyyə hesabatlarının tərtibi 

zamanı yol verilən səhvlərin azaldılmasıdır. Vəsaitdə maliyyə hesabatlılığı ilə yanaşı, QHT-lərdə 

mühasibatlığın aparılması, vergi və sosial ayırmaların hesablanması, ödənilməsi, qrant 

müqavilələrinin qeydiyyatı kimi aktual məsələlər də misal və nümunələr əsasında şərh olunub. 

Vəsait QHT-lərin maliyyə menecerləri və mühasibləri üçün nəzərdə tutulub.  

 

 

 

Müəllif: Anar Bayramov 

 

 

 

 

 

 

Kitabda istifadə olunan akronimlər: 

 

Qeyri-hökumət təşkilatı - QHT 

Maliyyə Nazirliyi – MN 

Ədliyyə Nazirliyi – ƏN 

Nazirlər Kabineti – NK 

Əlavə dəyər vergisi - ƏDV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

MÜNDƏRİCAT 

 

 
I.BÖLMƏ: QHT-LƏRİN MALİYYƏ HESABATLILIĞI ÜZRƏ HÜQUQİ BAZA 4 

1.1. Maliyyə hesabatlılığının dövriliyi 4 

1.2. Maliyyə hesabatının təqdim edilmə qaydası 4 

1.3. İllik maliyyə hesabatlarının formasının komponentləri 5 

1.4. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat (Forma N 1) haqqında məlumat 5 

1.5. Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında (Forma N2) barədə məlumat 9 

1.6. Əhəmiyyətli uçot siyasəti və izahlı qeydlər haqqında məlumat 10 

II. BÖLMƏ: MALİYYƏ HESABATININ ONLİNE TƏQDİM OLUNMASI QAYDASI 12 

III. BÖLMƏ: NÜMÜNƏVİ QHT TİMSALINDA HESABATLARIN TƏRTİBİ 15 

IV. BÖLMƏ: QRANT MÜQAVİLƏLƏRİNİN (QƏRARLARININ) QEYDİYYATI  34 

V. BÖLMƏ: QEYRİ-HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARINDA  MÜHASİBAT UÇOTUNUN TƏŞKİLİ  

                      İLƏ BAĞLI AKTUAL SUAL-CAVABLAR 
41 

VI. BÖLMƏ: QEYRİ – HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARINDA İSTİFADƏ OLUNAN NÜMUNƏVİ   

                        MÜHASİBAT SƏNƏDLƏRİ  
50 

6.1. Əmək müqaviləsinin nümünəvi forması  50 

6.2. Tam maddi məsuliyyət haqqında müqavilənin nümünəvi forması 55 

6.3. Xidmət müqaviləsinin nümünəvi forması 58 

6.4. Avans hesabatının nümünəvi forması 60 

6.5. Ezamiyyə vərəqəsinin nümünəvi forması 61 

VII. BÖLMƏ: QEYRİ- HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARININ MALİYYƏ FƏALİYYƏTİ İLƏ 

BAĞLI QANUNVERİCİLİK SƏNƏDLƏRİ  
63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

I.  BÖLMƏ:  QHT-LƏRİN MALİYYƏ HESABATLILIĞI ÜZRƏ      

                       HÜQUQİ BAZA 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi (MN) “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 6.0.3-cu maddəsinə əsaslanaraq, İctimai Sektor üçün Mühasibat 

Uçotunun Beynəlxalq Standartlarının 2006-cı il versiyası üzrə əsas prinsiplər əhatə edilməklə 

Qeyri-hökumət təşkilatları (QHT-lər) ucun Milli Mühasibat Uçotu Standartı hazırlayaraq təsdiq 

edib. QHT-lər “Mühasibat uçotu haqqında” qanunun 13.2-ci maddəsinə uyğun olaraq maliyyə 

hesabatlarını Qeyri-hökumət Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun 

olaraq hazırlamalıdır. Həmin qanunun17.0.3-cu maddəsinə uyğun olaraq QHT-lər maliyyə 

hesabatlarını 1 yanvar 2009-cu il tarixdən gec olmayaraq bütün hesabat dövrləri üçün Qeyri-

hökumət təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun tərtib etməlidir.   

 

Nazirlər Kabinetinin (NK) 25 dekabr 2009-cu il tarixli 201 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi 

Qaydası”na əsasən QHT-lər üçün maliyyə hesabatlarının tərtib olunması üzrə formalar müəyyən 

edilmiş və həmin hesabat formalarında əks etdirilməli olan müvafiq məlumatların məzmunu öz 

əksini tapmışdır.  

 

1.1. Maliyyə hesabatlılığının dövriliyi  

QHT-lərin illik maliyyə hesabatları üçün hesabat dövrü “Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə 

hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası”nın  6-ci maddəsi ilə tənzimlənir. 

Həmin maddəyə uyğun olaraq hesabat dövrü:  

 

 qeyri-hökumət təşkilatları üçün - yanvar ayının  1-dən dekabr ayının 31-i də daxil olmaqla 

 il ərzində oktyabr ayının 1-dək yeni yaradılan qeyri-hökumət təşkilatları üçün -  birinci 

hesabat dövrü onların qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına 

alındığı tarixdən dekabr ayının 31-i də daxil olmaqla;  

 oktyabr ayının 1-dən sonra yeni yaradılmış qeyri-hökumət təşkilatları üçün  - birinci hesabat 

dövrü onların qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alındığı 

tarixdən növbəti ilin dekabr ayının 31-i də daxil olmaqla hesab edilir. 

 

1.2. Maliyyə hesabatının təqdim edilmə qaydası  

 

QHT-lər üzrə illik maliyyə hesabatlarının təqdim edilmə məsələsi də NK-ınn 201 saylı qərarı ilə 

tənzimlənir. Qərara əsasən,  QHT-lər üzrə illik maliyyə hesabatları hesabat dövrü başa çatdıqdan 

sonra növbəti  ilin aprel ayının 1-dən gec olmayaraq,  MN-ə təqdim edilməlidir.  

 

Qərarda həmçinin, qeyd edilir ki, QHT-lər illik maliyyə hesabatını müəyyən edilmiş müddətdə 

təqdim etmədikdə, MN həmin təşkilata yazılı surətdə xəbərdarlıq etməklə müvafiq hesabatın 30 

(otuz) gün müddətində təqdim edilməsinə dair göstəriş verir.   

 

MN müəyyən edilmiş müddətdə illik maliyyə hesabatlarını təqdim etməyən  QHT-lər haqqında  

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə (ƏN) məlumat verməlidir. Bundan əlavə, MN 

QHT-lərin illik maliyyə hesabatlarında cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər 
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əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması 

haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulduğunu  müəyyən edərsə, bu barədə ƏN-ə məlumat 

verməyə borcludur.  NK-nın qərarı ilə QHT-lər tərəfindən qəbul edilən ianələrin məbləği və 

ianəni vermiş şəxs barədə məlumatların ildə bir dəfə ƏN-ə təqdim edilməsi də MN-nin 

vəzifələrinə aid edilir. 

 

1.3.  İllik maliyyə hesabatlarının formasının komponentləri  
 

NK-nın 201 saylı qərarına uyğun olaraq QHT-lər üzrə illik maliyyə hesabatlarının komponentləri 

aşağıdakılardır: 

 

 Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat. Forma № 1; 

 Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat. Forma № 2; 

 Əhəmiyyətli uçot siyasəti və izahlı qeydlər. 

  

Zəruri qeyd:  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 dekabr 2009-cu il tarixli 201 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, 

məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası”nda dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 yanvar 2015-ci il tarixli 16 nömrəli qərarı qəbul edilmişdir. 

Həmin qərara əsasən, aşağıdakı 2 hesabatın Maliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasına ehtiyac 

duyulmayıb: 

 

 Xalis aktivlərdə (kapitalda) dəyişikliklər haqqında hesabat. Forma № 3; 

 Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat. Forma № 4; 

 

 

1.4. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat (forma №1) haqqında məlumat     

 

Qaydalara əsasən,  Qeyri-hökumət təşkilatlarının, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət 

təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatlarına 

aşağıdakıları əks etdirən maddələr daxil edilir: 

 uzunmüddətli aktivlər; 

 qısamüddətli aktivlər; 

 xalis aktivlər (kapital); 

 uzunmüddətli öhdəliklər; 

 qısamüddətli öhdəliklər. 

 

Ümümilikdə, Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat aktiv, öhdəlik və kapital bölmələrindən 

ibarətdir. “Qeyri-hökümət təşkilatı üçün Milli Mühasibat uçotu Standartı”na əsasən aktiv, 

öhdəlik və xalis aktivlərin (kapital) tərifləri aşağıdakı şəkildə verilib: 

 

 Aktiv - kecmiş hadisələrin nəticəsi kimi təşkilat tərəfindən idarə olunan və qeyri-hökumət 

təşkilatına gələcəkdə iqtisadi səmərə və ya xidmət potensialı gətirə biləcəyi gözlənilən 

ehtiyatdır (resursdur); 
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 Öhdəlik – təşkilatın kеcmiş hadisələrdən yaranmış və iqtisadi səmərəni və xidmət 

potensialını əmələ gətirən ehtiyatlarının (resurslarının) qeyri-hökumət təşkilatından kənara ахını 

ilə nəticələnən mövcud borcudur; 

 Xalis Aktivlər (Каpital) – butun öhdəliklər cıxıldıqdan sonra, qeyri-hökumət təşkilatının xalis 

aktivlərinin dəyəridir. 

 

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın aktiv bölməsi “qısa müddətli aktivlər” və “uzun müddətli 

aktivlər”dən ibarət olduğuna görə, QHT-lər hər bölmə üzrə məlumatları ayrıca təqdim etməlidir. 

 

“Uzunmüddətli aktivlər” üzrə hesabat tаriхindən sonra 12 аy müddətində realizə ediləcəyi 

(satılacağı, ödəniləcəyi) ehtimal olunmayan cəmi aktivlərin pul ifadəsində maddi dəyəri əks 

etdirilməlidir.  

 

“Uzunmüddətli aktivlər” bölməsinə aşağıdakılar daxildir: 

 

a.  Qeyri-maddi aktivlər: Qeyri-maddi aktivlər fiziki formaya malik olmayan, tanına bilən qeyri-

monetar aktivlərdir. Bu tip aktivlərə misal olaraq, QHT-lərin aldıqları proqram təminatlarını 

misal göstərmək olar. Əgər QHT mühasibatlığın proqram təminatı və sorğunun işlənilməsi üçün 

müvafiq olaraq 1C 8.2 və SPSS sorğu proqramlarını alıbsa, bunlar qeyri-maddi aktivlərdir. Bir 

məsələni xüsusi qeyd edək ki, hesabatda qeyri-maddi aktivlərin balans dəyəri, yəni ilkin 

dəyərdən yiğılmış amortizasiya çıxıldıqdan sonra qalan dəyəri qeyd edilir.  

 

b. Torpaq, tikili və avadanlıqlar: Bura QHT-lərin maddi və fiziki formaya malik olan 

dövriyyədən kənar aktivləri daxildir. Buna misal olaraq, QHT-nin öz mülkiyyətini və ya 

uzunmüddətli icarəyə götürdüyü binaları, maşınları, nəqliyyat vasitələri və digər torpaq, tikili və 

avandanlıqları göstərmək olar. Qeyd edək ki, qeyri-maddi aktivlərdə olduğu kimi, bu maddədə 

də balans dəyəri əks olunmalıdır. 

 

c.  Daşınmaz əmlaka investisiyalar: “Qeyri-hökümət təşkilatı üçün Milli Mühasibat uçotu 

Standartı”na əsasən, daşınmaz əmlaka investisiyalar icarə odənişlərinin əldə edilməsi və ya 

kapitalın artırılması məqsədilə və ya hər iki məqsəd ucun saxlanılan əmlakdır.  Qeyd edək ki, 

əgər həmin əmlaka investisiya aşağıdakı hallar üçün nəzərdə tutularsa, artıq bu maddədə qeyd 

oluna bilməz: 

 

 malların istehsalı və ya təchizatı, yaxud xidmətlərin gostərilməsi üçün istifadə edilən və ya 

inzibati məqsədlər üçün saxlanılan; 

 adi fəaliyyət halında satış məqsədilə saxlanılan. 

 

Daşınmaz əmlaka investisiyaya misal olaraq, Azərbayan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 

İtaliyanın Milan şəhərinin tarixi biznes mərkəzində yerləşən “Palazzo Turati” ofis binasının satın  

alınmasını göstərmək olar. 

 

d. Uzunmüddətli debitor borcları: Bu maddəyə, qısamüddətli kimi təsnifləşdirilməyən, yəni 

hesabat tarixindən sonra bir il muddətdən artıq dövrdə əldə edilməsi gözlənilən alıcılar, üzvlər, 

donorlar, transferler, icarə, faiz və digər uzunmüddətli debitor borclardan əldə ediləcək vəsaitlər 

aiddir. 
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Misal üçün, QHT hər hansı şirkətlə bağladığı 2 illik müqaviləyə əsasən, birinci və ikinci illər 

üçün müvafiq olaraq 2000 və 3000 manat vəsait əldə edəcək. Hesabatın tərtibi zamanı bir ildən 

artıq dövrdə əldə ediləcək 3000 manat uzun müddətli borclar hissəsində qeyd edilməlidir. 

 

e. Sair uzunmuddətli maliyyə aktivləri: Bu maddədə QHT-nin başqa müəssisələrinin qiymətli 

kağızlarına, dövlət və yerli borclar üzrə faizli istiqrazlarına, ölkə ərazisində yaradılmlş digər 

müəssisələrin nizamnamə fondlarına və s. uzun müddətli maliyyə qoyuluşları (investisiya) və 

borclarının dəyəri qeyd edilir. 

 

Misal üçün, “AA” QHT-si tərəfindən «BB» müəssisəsinin səhmələrinin 70 faizinin alınması 

üçün 200 min manat vəsait ödənilib. Artıq bu məbləğ uzunmüddətli maliyyə aktivi kimi uçota 

alınır və hesabat dövrünün sonunda yenidən qiymətləndirilərək maliyyə hesabatında qeyd edilir. 

 

f. Sair uzunmuddətli aktivlər: Bu maddəyə “qısamüddətli aktivlər” anlayışına uyğun gəlməyən, 

növbəti mühasibat balansı tarixindən sonrakı hesabat dövrlərində menecerlərə və işçilərə verilən, 

həmçinin ödənilməli olan digər avans məbləğləri aid edilir.  

 

Misal üçün, QHT jurnala 3 illik abunə haqqı olaraq 3000 manat ödəniş edib. Bu zaman abunə 

haqqı kimi ödənilən 2000 və 1000 manat müvafiq olaraq qısa və uzun müddətli aktiv kimi uçota 

alınır. 

 

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın “Qısamüddətli aktivlər” adlı ikinci bölməsində növbəti 

hesabat dövrü ərzində pul vəsaitlərinə çevirilməsi gözlənilən aktivlərin  qalıqlarının dəyəri əks 

etdirilir. 

 

“Qısamüddətli aktivlər” bölməsinə aşağıdakılar maddələr daxildir: 

 

a) Ehtiyatlar: Hesabat tarixində təşkilat tərəfindən saxlanılan, istehsal prosesində sərf edilən 

xammal və materiallar formasında cıxış edən,  xidmət göstərilməsi prosesində sərf edilən və ya 

bölüşdürülən xammal və materiallar formasında cıxış edən, adi fəaliyyət prosesində satış üçün 

saxlanan və bölüşdürülən və  satış və ya bölüşdürmə üçün istehsal prosesində ehtiyatlar bu 

maddədə qeyd edilir.  

 

b) Qısamuddətli debitor borcları: Bu maddəyə uzunmüddətli kimi təsnifləşdirilməyən, yəni 

hesabat tarixindən sonra bir il müddətdən az dövrdə əldə edilməsi gözlənilən alıcılar, üzvlər, 

donorlar, transferler, icarə, faiz və digər uzunmüddətli debitor borclardan əldə ediləcək vəsaitlər 

aiddir. 

 

c) Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı: Bu maddədə kassa, bank hesablaşma hesabılarında, 

yolda olan pul köcürmələri, tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları vasitəsilə nağdsız 

qaydada pul vəsaitlərinin məbləği uçota alınır.  

 

Unutmayın ki, hesabat dövrünün son tarixinə pul vəsaitlərinin xarici valyutada saxlanılan hissəsi 

olarsa, bu zaman həmin məbləğ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının rəsmi məzənnəsinə 

əsasən manatla “pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri” maddəsində qeyd edilməlidir.  
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d) Sair qısamuddətli maliyyə aktivləri: Artıq bildiyimiz kimi, qısamüddətli maliyyə aktivləri 

dedikdə, hesabat dövründən sonra ödəniş müddəti 12 aydan az olan maliyyə aktivləri başa 

düşülməlidir. Sair qisamüddətli maliyyə aktivlərinə qisa müddətə verilmiş borclar və 

investisiyalar daxildir. 

 

e) Sair qısamuddətli akivlər: Sair qisamüddətli aktivlərə hesabat dövrünun sonuna olan tarixdən 

1 il müddəti ərzində ödənilən gələcək dövrlərin xərcləri (icarə haqqı, üzvlük haqqı, sığorta haqqı) 

və digər qısamüddətli avansların məbləğləri qeyd edilir.  

 

QHT-lərdə bu maddədə əsasən, təhtəlhesab şəxslər vasitəsilə malların alınması və görülən işlərin 

haqlarının ödənilməsi, ezamiyyə xərcləri məqsədilə üçün verilən məbləğlərin hesabat dövrünə 

olan qalıqları qeyd edilir. 

 

Aktivlər bölməsi barədə məlumat verdik, indi iəs maliyə hesabatının xalis aktivlər (kapital) və 

öhdəliklər bölməsi haqqında məlumat verməyə çalışacağıq. 

 

Xalis aktivlər (capital) bölməsi 3 maddədən ibarətdir: 

 

a) Nizamnamə kapitalı: Mühasibat standartlarına əsasən, QHT-nin nizamanmə kapitalı huquqi 

şərtlər daxilində qeydiyyatdan keçən, təsis sənədlərində müəyyən edilən qeyri-hökumət 

təşkilatının kapitalının məbləğidir.  

 

b) Ehtiyat fondu: Mühasibat standartların əsasən, QHT-nin ehtiyat fondları qeyri-hökumət 

təşkilatının movcud olduğu dövr ərzində toplanılan illik mənfəətdən illik zərərin cıxılmasından 

sonra yaranan hesabat tarixinə olan qalıq məbləği əks etdirir. Qeyd edək ki, yığım fondları iki 

sinfə bolunməklə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda və xalis aktivlərdə  (kapitalda) 

dəyişikliklər haqqında hesabatda təqdim olunur: 

 

c) Boluşdurulməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər): Standarta əsasən, bölüşdürülməmiş mənfəət 

(zərər) ötən dövrlər ərzində qazanılmış bütün mənfəəti (yaranan bütün zərəri) əhatə edir.  Əgər 

təşkilat hesabat ilinin sonunda qalıq məbləği zərər olarsa, bu zaman hesabatda bu məbləğ mənfi 

ilə qeyd edilməlidir. 

 

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın “Öhdəliklər” bölməsi “Uzunmüddətli öhdəliklər” və 

“Qısamüddətli öhdəlikər” kimi təsnifləşdirilir. 

 

“Uzunmüddətli öhdəliklər” bölməsi aşağıdakı maddələrdən ibarətdir: 

 

a) Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər: Öncədən bildirək ki, öhdəliklərdə həmçinin, 

hesabat dövrünün son tarixindən 12 ay ərzində ödəniləcək hər hansı borc qisamüddətli, bu 

müddətdən sonra ödəniləcək hər hansı borc isə uzunmüddətli sayılır. Uzunmüddətli faiz xərcləri 

yaradan öhdəliklərə  uzunmüddətli bank kreditləri, uzunmüddətli konvertasiya olan istiqrazlar, 

uzunmüddətli borclar və digər uzun müddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər daxildir. 

 

b) Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər: Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklərə 

işdən azad olma ilə bağlı uzunmüddətli müavinətlər və öhdəliklər, uzunmüddətli zəmanət 
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öhdəlikləri, uzunmüddətli hüquqi öhdəliklər və digər uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər 

daxildir. 

 

c) Uzunmüddətli kreditor borcları: Uzunmüddətli kreditor borclarına əsasən, malsatan və 

podratçılar üzrə uzunmüddətli kreditor borcları, faizlər uzrə uzunmüddətli kreditor borcları və 

digər uzunmüddətli kreditor borcları daxildir.  

 

d) Sair uzunmüddətli öhdəliklər: Bu maddəyə gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri, alınmış 

uzunmüddətli avanslar, uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar və digər 

uzunmüddətli öhdəliklər daxil edilir. 

 

Artıq bildiyiniz kimi, “Qısamüddətli öhdəliklər” adlı bölməyə təşkilatın hesabat tаriхindən 

etibаrən оn iki аy ərzində ödənilməsi nəzərdə tutulan öhdəliklərinin dəyəri qeyd olunacaq. 

 

a) Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər: Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan 

öhdəliklərə qısamüddətli bank kreditləri, işcilər uzrə qısamüddətli bank kreditləri, qısamüddətli 

borclar və digər qısamüddətli faiz xərcləri yaradan  öhdəliklər daxildir. 

 

b) Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər: Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklərə 

qısamüddətli zəmanət ohdəlikləri, qısamüddətli hüquqi öhdəliklər və digər qısamüddətli 

qiymətləndirilmiş öhdəliklər aid edilir. 

 

c) Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər: Hesabatın tərtibi zamanı bu maddədə cari 

vergilər, sosial sığorta ödənişləri və digər məcburi ödənişlər üzrə hesabat tarixindən sonra 12 ay 

ərzində büdcəyə köcürməli olan məbləğlər barədə məlumatlar əks etdirilir. 

 

d) Qısamüddətli kreditor borcları: Bu maddədə isə malsatan və podratçılar üzrə qısamüddətli 

kreditor borcları, işci heyəti üzrə qısamüddətli kreditor borcları və digər qisamüddətli kreditor 

borcları qeyd olunur.  

 

e) Sair qısamüddətli öhdəliklər: Hesabat tərtibi zamanı bu maddəyə isə gələcək hesabat 

dövrlərinin gəlirləri, alınmış qısamüddətli avanslar, qisamüddətli məqsədli maliyyələşmələr və 

daxilolmalar (donor təşkilatlara olan öhdəliklər) və  digər qısamüddətli öhdəliklər aid edilir. 

 

1.5. Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat  (forma №  2) barədə məlumat  

Qaydalara əsasən, qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət 

təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatı 

hesablama metodu əsasında təqdim edir. Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabata 

aşağıdakıları əks etdirən maddələr daxil edilir: 

 cəmi gəlirlər; 

 cəmi xərclər; 

 ümumi mənfəət (zərər). 
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Mühasibat standartlarına  əsasən, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabata аşаğıdаkı 

məbləğləri əks etdirən mаddələr dахil edilməldir: 

 

(a) gəlir; 

(b) xərclər; 

(c) kommersiya fəaliyyəti uzrə mənfəət vergisi; 

(d) artıqlıq (profisit) və ya kəsir (defisit). 

 

Standarda qeyd olunur ki, ictimai sektora məxsus qeyri-hökumət təşkilatları həm birja, həm də 

qeyri-birja əməliyyatlarından gəlirlər edə bilərlər.  Bu bölmədə birja və qeyri-birja 

əməliyyatlarından formalaşan gəlirlərin təsnifləşidirlməsini həyata keçirməyə çalışacağıq. 

 

Birja əməliyyatlarından gəlirlərə xidmətlərin gostərilməsi,  malların satışı və faiz, royalti və 

dividendlər gətirən təşkilatlərin aktivlərinin digər şəxslər tərəfindən istifadə edilməsi ilə bağlı 

gəlirlər daxildir.  

 

Qeyri-birja əməliyyatlarından gəlirlərə isə daxilolma və uzvluk haqlarından, transferlər (nağd və 

nağdsız), o cumlədən, qrantlar, borcların silinməsi, cərimələr, miras hədiyyələr, ianələr, habelə, 

natural formada olan məhsul və xidmətlərdən olan gəlirlər aid edilir.  

 

Uzunmüddətli aktivlərin xaricolmasından gəlir və itkilər maliyyə fəaliyyətinin nəticələri 

haqqında hesabatda xüsusi olaraq qeyd edilir. 

 

Qeyri-birja xərclərinə isə pul və natura formada verilmiş yardımlar, qeyri-birja gəlirləri ilə bağlı 

əmək haqqı xərcləri, qeyr-birja aktivləri ilə bağlı amortizasiya və digər xərclər (nəqliyyat, tədbir, 

ezamiyyə, təsərrüffat və s.) daxildir. 

 

Birja əməliyyatlarından xərclərə isə xammal və istifadə olunmuş materiallar, kommersiya 

fəaliyyəti ilə bağlı əmək haqqı, amortizasiya və digər xərclər daxildir. 

 

Hesabatda birja və qeyri-birja gəlirlərindən qeyd edilən xərclər üzrə məbləğlər çıxıldıqdan sonra 

yerdə qalan məbləğ “Əməliyyat mənfəəti (zərəri)” maddəsində qeyd olunmalıdır.  Birja 

əməliyyatları üzrə yaranan mənfəət vergisini “Əməliyyat mənfəəti (zərəri)” maddəsində qeyd 

edilən məbləğdən çıxdıqdan sonra yerdə qalan qalıq “Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət (zərər)" 

maddəsində qeyd olunur.  

 

 

1.6. Əhəmiyyətli uçot siyasəti və izahlı qeydlər barədə məlumat 

 

NK-nın 201 saylı qərarında da qeyd edilib ki, QHT əhəmiyyətli uçot siyasəti və izah qeydlərində 

mütləq aşağıdakı məlumatları açıqlamalıdır: 

 qeyri-hökumət təşkilatlarının, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial 

və nümayəndəliklərinin tətbiq etdikləri əhəmiyyətli uçot siyasəti; 

 maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda əks etdirilmiş bütün maddələr, o cümlədən aktiv, 

öhdəlik və kapitalın hərəkəti; 
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 maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatda əks etdirilmiş bütün maddələr üzrə 

hesablanmış və ödənilmiş məbləğlər; 

 qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və 

nümayəndəlikləri tərəfindən alınmış hər bir ianə məbləği ayrıca əks etdirilməklə, 

ianələrin məbləği və ianəni vermiş şəxslər barədə aşağıdakı məlumatlar açıqlanır: 

 ianəni verən hüquqi şəxs olduqda - hüquqi şəxsin adı, VÖEN-i, hüquqi ünvanı, bank 

rekvizitləri, əlaqə telefonu; 

 ianəni verən fiziki şəxs olduqda - fiziki şəxsin adı, soyadı, atasının adı, şəxsiyyət 

vəsiqəsinin digər göstəriciləri (seriyası, nömrəsi, şəxsiyyət vəsiqəsini verən orqanın adı, 

verilmə tarixi, fiziki şəxsin qeydiyyatda olduğu ünvan);  

 İanə edilən pul vəsaitlərinin bank hesabına (bank hesabının rekvizitləri açıqlanmaqla) 

köçürmə yolu ilə və (və ya) nağd şəkildə qəbul edilmiş məbləği. 

 qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və 

nümayəndəlikləri tərəfindən əldə edilmiş hər bir qrant üzrə qrant müqaviləsinin qeydə 

alınması barədə məlumat, donorun və qrant layihəsinin adı, müddəti, qrant vəsaitinin 

ümumi məbləği və hesabat dövründə köçürülən hissəsi; 

  qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial 

və nümayəndəliklərinin nizamnamə kapitalının ilkin məbləği və nizamnamə kapitalına 

əlavə edilmiş sonrakı qoyuluşlar barədə məlumatlar (o cümlədən nizamnamə kapitalına 

qoyuluş edən şəxslər barədə məlumatlar). 

Göründüyü kimi, QHT-lər maliyyə hesabatlarında qeyd olunan maddələr üzrə məbləğlərin ətraflı 

izahını verməyə məsuldur. 
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II. BÖLMƏ: MALİYYƏ HESABATININ ONLİNE TƏQDİM OLUNMASI QAYDASI 

2015-ci ildən etibarən qeyri-hökümət təşkilatları tərəfindən hesabatlar proqram təminatından 

istifadə edilməklə elektron sənəd formasında hazırlanaraq Maliyyə Nazirliyinə göndərilir.  

QHT proqram təminatından istifadə etmək üçün aşağıdakı prosedur qaydalarından keçməlidir: 

Maliyyə Nazirliyinin rəsmi veb saytı olan www.maliyye.gov.az saytında “Elektron xidmətlər” 

bölməsinə daxil olaraq, www.qht-hesabat.maliyye.gov.az bölməsinə keçid etmək lazımdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təşkilat ilə Maliyyə Nazirliyi arasında elektron sənəd mübadiləsini aparılması üçün təşkilat 

“istifadəçi kodu” və “parol” əldə etməlidir. Bunun üçün açılan pəncərədə “Yeni istifadəçinin 

qeydiyyatı” düyməsini sıxmaq lazımdır: 

http://www.maliyye.gov.az/
http://www.qht-hesabat.maliyye.gov.az/
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Yeni səhifədə təşkilat ilə Maliyyə Nazirliyi arasında elektron sənəd mübadiləsinin aparılmasına 

dair Ərizə forması doldurulmalıdır. 

 

Qeyd edək ki, digər dövlət qurumlarından fərqli olaraq, Maliyyə Nazirliyi elektron sənəd 

mübadiləsi üçün müqavilə imzalanmasına ehtiyac görmür. Proqram təminatına daxil olmaq üçün 

“istifadəçi kodu” və “parol” Ərizəni doldurarkən qeyd etdiyiniz email ünvanına göndərilir.  İlkin 

olaraq bütün təşkilatlara eyni QHT parolu verilir və birinci dəfə sistemə girişə cəhd etdikdə bu 

parolun təşkilat tərəfindən dəyişdirilməsi tələb olunur. 

“İstifadəçi kodu” və “parol”u əldə etdikdən sonra, proqram təminatına daxil olmaq üçün 

www.qht-hesabat.maliyye.gov.az-a saytina daxil olaraq müvafiq pəncərələri doldurmaq lazımdır.  

http://www.qht-hesabat.maliyye.gov.az-a/
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Proqram təminatına daxil olanda aşağıdakı şəkildə pəncərə açılır: 

 

Proqram təminatı 4 əsas bölmədən - “Qeydiyyat məlumatı”, “Nazirliyə göndərilmiş hesabatlar”, 

“Hesabat şablon kitabı endirin” və “Arayış formasını endirin” ibarətdir. 

 

“Qeydiyyat məlumatı” bölməsində təşkilatın rekvizitləri (adı, VÖEN-i, qeydiyyat tarixi, kodu, 

faktiki ünvanı, yaradıcı heyəti və məqsədi) haqqında məlumatlar yerləşidirilir. Təşkilatın Ədliyyə 

Nazirliyindəki olan qeydiyyat məlumatlarında dəyişiklik olarsa, “Düzəliş et” düyməsini 

sıxmaqla, məlumatlarda düzəliş eymək mümkündür. 

 

“Nazirliyə göndərilmiş hesabatlar” bölməsində isə, hazırlanmış hesabat formasının 

göndərilməsi üçün “Hesabat faylını yüklə” və “Göndərilmiş hesabatlar” linki yerləşdirilib: 

 

“Hesabat şablon kitabı endirin” və “Arayış formasını endirin” bölmələrində isə, QHT-lərin 

Maliyyə Nazirliyinə təqdim etməli olduğu illik maliyyə hesabatlarının nümünəvi forması 
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yerləşdirilib. Qeyd edək ki, endirilən hesabat formasında təşkilata aid olan məlumatlar avtomatik 

olaraq doldurulduğundan təşkilat ancaq rəqəmləri qeyd edir. İl ərzində fəaliyyəti olmayan 

təşkilatlar isə hesabatlar əvəzinə proqram təminatından endirdiyi arayış formasını doldurmalıdır.  

Hesabatları hazırlandıqdan sonra proqram təminatından “Nazirliyə göndərilmiş hesabatlar” 

bölməsində  “Yüklə” düyməsini sıxmaq lazımdır. Hesabat formasında hər hansı səhv 

aşkarlanarsa, bu zaman xəbərdarlıq məlumatı çıxır. Misal üçün, proqram təminatı hələ ki, Excel 

proqramının yalnız xlsx formatında olan faylını qəbul edir, əgər fayl digər formatlarda olarsa, 

aşağıdakı xəbərdarlıq çıxacaq: 

 

Hazırlanmış “Hesabat şablon kitabı”nı yaddaşda saxladıqdan sonra baş menyudan “Nazirliyə 

göndərilmiş hesabatlar”ı tıklamaq lazımdır, sonra faylı seçib “Yüklə” düyməsinə basmaqla 

hesabatlar göndərilir. Əgər “Hesabat şablon kitabı” düzgün doldurulubsa, heç bir səhv yoxdursa, 

faylın yüklənməsi haqqında xəbərdarlıq istifadəçiyə, əks halda isə “Hesabat şablon kitabı”nda 

olan səhvlər istifadəçiyə göstərilir. 

 

Proqram təminatı hesabatın qəbulu zamanı hər hansı çatışmazlıq aşkar etməzsə, bu zaman 

bildiriş əldə etmək üçün, “Göndərilmiş hesabatlar” bölməsində “Bildiriş” düyməsini sıxdıqda 

hesabatın qəbul olunması ilə bağlı aşağıdakı formada məlumat alacaqsınız: 
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III. BÖLMƏ: NÜMÜNƏVİ QHT TİMSALINDA HESABATLARIN TƏRTİBİ 

Bu bölmədə verilmiş nümunələr əsasında QHT-lərin illik maliyyə hesabatlarının – “Maliyyə 

vəziyyəti haqqında” və “Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında” – tərtib olunmasını nəzərdən 

keçirəcəyik.  

Tutaq ki, 2015-ci ildə yaradılan “AA” İctimai Birliyinin həmin il üzrə fəaliyyətləri aşağıdakı 

kimi olub: 

Daxilolmalar üzrə: 

  “X”  fondundan 30 000 manat məbləğində qrant daxil olub; 

 “Y” fondan 20 000 ABŞ dolları məbləğində qrant daxil olub. Qrantın daxil olduğu gündə 

Mərkəzi Bankın kursuna uyğun olaraq dolların manata məzənnəsi 1,0575 təşkil edib; 

  “Z” təşkilatına göstərilmiş 6 000 manatlıq xidmətin müqabilində 5000 manat ödənilib; 

 20 nəfər üzvdən cəmi 2 000 manat məbləğində üzvlük haqqı toplanıb; 

 Bir nəfər tərəfindən təşkilata 1 500 manat məbləğində ianə ödənilib. 

Əməliyyatların uçotu: 

Öncəliklə bildirək ki, hər bir donor təşkilat üzrə daxilolmaların uçotu, hətta bir donordan 2 

layihə üzrə vəsait daxil olarsa, ayrı-ayrılıqda aparılmalıdır. Həmçinin, birja gəlirləri üzrə daxil 

olan vəsaitlərin uçotu da ayrıca aparılmalıdır ki, uçot da daha dəqiq olsun və hesabatın tərtibində 

əlavə suallar yaranmasın. 

“X” fondundan alınan qrant vəsaiti hesabına aparılan əməliyyatlar 

 Tədbirlərin təşkili üçün müqavilə imzalanıb və tam ödənilib – 7 000 manat; 

 İşçilərə əmək haqqı xərcləri üçün  12 500 manat hesablanıbsa da, 12 000 manat ödənilib; 

 Əmək haqqı  fondundan 22 faiz – məcburi dövlət sosial sığorta ayırması hesablanaraq 

ödənilib – 2 750 manat;  

 Qeyri-maddi aktivlər alınıb – 2 000 manat; 

 Əsas vəsaitlər alınıb – 1 000 manat; 

 Ofisin icarəsi haqqı 3 000 manat hesablansa da, faktiki 4 000 manat ödənilib; 

 Bank komissiya xərcləri hesablanaraq ödənilib – 230 manat; 

 Dəftərxana xərci olaraq 210 manat hesablanaraq ödənilib. 

NƏTİCƏ:  “X” fondundan daxil olan qrant məbləğləri üzrə aparılan əməliyyatların uçotunun 

qruplaşdırıldılmasının nəticəsi olaraq müəyyən edilir ki, 30 000 manatlıq qrant məbləğinin 

28 690 (7000+12 500+2 750+2 000+ 1 000+ 4 000+ 230+210) manatı üzrə hesablamalar 

həyata keçirildiyindən il sonuna qrant məbləği üzrə qalıq 1 310 (30 000 -28690) manat olub. 



17 

 

Bundan əlavə, ofisin icarəsi üzrə kreditora öncədən 1 000 manat avans ödənilsə də,  əmək haqqı 

üzrə işçilərə 500 manat borc ödənilməyib.  Nəticədə,  daxil olan qrant vəsaiti üzrə xərclənməmiş 

vəsait -810 manat (1310-1000+500) təşkil edib. 

“Y” fondundan alınan qrant vəsaitləri hesabına aparılan əməliyyatlar 

 İşçilərə əmək haqqı xərcləri üçün  3 000 manat hesablanaraq ödənilib; 

 Əmək haqqı fondundan 22 faiz – məcburi dövlət sosial sığorta ayırması hesablanaraq 

ödənilib – 660 manat; 

 Tədbirlərin təşkili üçün 1 200 manat hesablansa da, 1 000 manat ödəniş edilib; 

 Ezamiyyə xərci olaraq 2 000 manat hesablanaraq ödənilib; 

 Rabitə xərci olaraq 230 manat hesablansa da, 250 manat ödənilib; 

 Dəftərxana xərci olaraq 340 manat hesablanaraq ödənilib; 

 Mülki müqavilələr əsasında ekspertlərə xidmət haqları ödənilib – 6 000 manat; 

 Bank komissiya xərcləri hesablanaraq ödənilib – 360 manat; 

 Məzənnə fərqi üzrə xərc 290 manat təşkil edib. 

NƏTİCƏ: “Y” fondundan daxil olan qrant məbləğləri üzrə aparılan əməliyyatların uçotunun 

qruplaşdırıldılmasının nəticəsi olaraq müəyyən edilir ki, 21 150 (20 000 ABŞ Dolları x 1,0575) 

manatlıq qrant məbləğinin 14 100 (3 000+660+1 200+2 000+250+ 340+ 6000+360+290) 

manatı üzrə hesablamalar həyata keçirildiyindən il sonuna qrant məbləği üzrə qalıq 7 050 

(21 150 -14 100) manat olub. Bundan əlavə, tədbirin təşkili və rabitə xərcləri üzrə müvafiq 

olaraq 200 manat və 20 manat olmaqla, cəmi 220 manat borc ödənilməyib.  Nəticədə, daxil olan 

qrant vəsaiti üzrə xərclənməmiş vəsait 7270 manat (7050+220) təşkil edib. 

“Z” təşkilatı ilə xidmət müqaviləsi üzrə daxil olan vəsaitin hesabına aparılan əməliyyatlar 

 İşçilərə əmək haqqı xərcləri üçün  1500 manat hesablanaraq ödənilib; 

 Əmək haqqı fondundan 22 faiz – məcburi dövlət sosial sığorta ayırması hesablanaraq 

ödənilib – 330 manat; 

 Bank komissiya xərcləri hesablanaraq ödənilib – 58 manat; 

 Tədbirlərin təşkili üçün müqavilə imzalanıb və tam ödəniş həyata keçirilib – 1 000 

manat; 

 Sadələşdirilmiş vergi 24 manat hesablanmasına baxmayaraq 20 manat ödənilib; 

NƏTİCƏ: “Z” təşkilatına göstərilən xidmət müqabilində daxil olan 5 000  manatlıq birja 

əməliyyatından daxil olan gəlir üzrə əməliyyatların uçotunun qruplaşdırıldılmasının nəticəsi 

olaraq müəyyən edilir ki, təşkilatın il sonuna bu əməliyyat üzrə mənfəəti 2 912 (5 000-  1500- 

330-58-1000-24) manat olub. Bundan əlavə, sadələşdirilmiş vergi üzrə hesablanan 24 manatın 

20 manatı ödənildiyindən dövlət büdcəsinə 4 manat borc yaranıb.  
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Üzvlük haqqı və ianələrdən formalaşan məbləğlər üzrə hesablaşmalar 

 İşçilərə əmək haqqı xərcləri üçün  800 manat hesablanaraq ödənilib; 

 Əmək haqqı fondundan 22 faiz – məcburi dövlət sosial sığorta ayırması hesablanaraq 

ödənilib – 176 manat; 

 Kommunal xərclər hesablanaraq ödənilib – 280 manat; 

 Bank xərcləri ödənilib – 50 manat; 

 Qeyri-maddi aktivlər üzrə amortizasiya xərcləri hesablanıb –  200 manat; 

 Əsas vəsaitlər üzrə amortizasiya xərcləri hesablanıb – 250 manat. 

NƏTİCƏ: Təşkilatın il ərzində üzvlük haqqı və ianələrindən formalaşan 3 500 manat 

(2000+1500) gəlirləri üzrə hesablanan xərclər 1 656 (800+176+280+50+200+250) təşkilat 

etdiyinə görə bu əməliyyat üzrə üzrə mənfəəti 1 844 manat (3500-1656) təşkil edib. 

Bütün bu hesablamalardan və ödənişlərdən sonra 31 dekabr 20 15-ci il tarixinə təşkilatın 

qalıqları aşağıdakı kimi olacaq: 

 Bank hesablarında – 9 277,97 manat 

 Kassa- 2 150 manat 

 Təhtəlşəxs – 942,03 manat. 

Yuxarıdakı misalların timsalında hesabat formalarının tərtibini həyata keçirək. Təşkilatın 2015-ci 

ilin ilk yarısında yarandığını qeyd etdiyimizdən hesabatlarda ötən il üzrə fəaliyyətlər qeyd 

olunmayacaq. Hesabatın doldurulmasının oxucularımız üçün daha anlaşıqlı olması üçün sənədə 

“Qeyd” adlı bir sütun əlavə etmişik ki,  rəqəmlərin necə formalaşdırıldığını izah edə bilək. 

Hesabat Maliyyə Nazirliyinə təqdim olunan zaman həmin sütuna ehtiyac yoxdur. 
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“Qeyri-hökumət təşkilatının 

illik maliyyə hesabatının 

forması, məzmunu və 

təqdim edilməsi Qaydası”na 

1 nömrəli əlavə 

 

 Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat  

31 dekabr  2015 – ci il tarixə 

Forma №1 

 

VÖEN 

 

Təşkilatın adı: “AA” İctimai Birliyi 

Sahə (fəaliyyət növü):      İçtimai təşkilat 

Ünvan:    Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti  1111  

Təşkilatın Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyat nömrəsi:  1000 

Təşkilatın Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyat tarixi: 10 yanvar 2015-ci il 

 (manatla) 

Sıra 

№-si Maddələrin adı  

İzahlı 

qeydlər 

№ 

Hesabat 

dövrü 

üzrə 

Əvvəlki 

dövr üzrə 

Qeyd 

1 2 3 4 5  

1. Uzunmüddətli aktivlər 
 

2 650,00 X  

1.1. 

qeyri-maddi aktivlər    1 800,00 X 

İl ərzində alınmış qeyri-maddi 

aktivlərin dəyərindən 

amortizasiya ayırmaları 

çıxıldıqdan sonra qalan balans 

dəyəri qeyd edilir: 2000-200 

manat. 

1.2. 

əsas fondlar   850,00 X 

İl ərzində alınmış əsas fondların 

dəyərindən amortizasiya 

ayırmaları çıxılmalqla qeyd 

edilir: 1000-150 manat. 

1.3. uzunmüddətli debitor 

borcları 
  

  

 

1.4. sair uzunmüddətli aktivlər    
  

 

1.4.1 verilmiş uzunmüddətli 

avanslar    

 

1.4.2. digər uzunmüddətli aktivlər 
   

 

2 Qısamüddətli aktivlər  13 366,00 X  

2.1. Ehtiyatlar   
  

 

2.2. qısamüddətli debitor   
 

X  

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 
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borcları 

2.2.1. qrantlar üzrə qısamüddətli 

debitor borclar    

 

2.2.2. digər qısamüddətli debitor 

borclar    

 

1 2 3    

2.3. 
pul vəsaitləri və onların 

ekvivalentlərı 
  11 427,97 X 

Bank və kassa hesabları üzrə 

vəsaitlərin cəmi: 9 200+ 

77,97+2150. 

2.4. sair qısamüddətli aktivlər    1 942,03 X  

2.4.1. 
verilmiş qısamüddətli 

avanslar  
1 000,00  

Ofis icarəsi üçün 3000 manat 

hesablansa da, 4000 manat 

ödənilib. 

2.4.2. 
təhtəlhesab məbləğlər 

 
942,03 X 

Təhtəlşəxsdə qalan vəsaitin 

qalıq məbləği qeyd edilir. 

2.4.3. digər qısamüddətli aktivlər 
  

  

3. 
Cəmi aktivlər 

 
16 020,00 X 

 

4. Xalis aktivlər (kapital) 
 

6 936,00 X  

4.1. nizamnamə kapitalı   
  

 

4.2 ehtiyat fondu    
  

 

4.3. 

bölüşdürülməmiş mənfəət 

(ödənilməmiş zərər) 
  6 936,00 X 

Təşkilatın yarandığı dövrdən 

sonra ilk hesabatı olduğu üçün 

“Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri 

haqqında hesabat” bölməsinin 

“xalis mənfəət (zərər)” 

sütunundakı məbləğ qeyd edilir.  

Gələcək hesabatlar zamanı ötən 

dövrlər üzrə yaranan 

bölüşdürülməmiş mənfəət 

(zərər)in üzərinə hesabat dövrü 

üzrə yaranan mənfəət (zərər) 

əlavə olunduqan sonra yaranan 

məbləğ qeyd edilir. 

 

5. Uzunmüddətli öhdəliklər      
 

  

5.1. uzunmüddətli öhdəliklər  
  

 

5.1.1. uzunmüddətli bank 

kreditləri    

 

5.1.2. digər uzunmüddətli 

öhdəliklər    

 

5.2. uzunmüddətli kreditor 

borcları 
  

  

 

5.3. sair uzunmüddətli 

öhdəliklər 
  

  

 

6. Qısamüddətli öhdəliklər   9 084,00 X  
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6.1. qısamüddətli öhdəliklər  
  

 

6.1.1. qısamüddətli bank kreditləri 
   

 

6.1.2. digər qısamüddətli 

öhdəliklər    

 

6.2. 

vergi və sair məcburi 

ödənişlər üzrə öhdəliklər  
4,00 X 

İl ərzində hesablanan və 

ödənilən vergi və sair məcburi 

ödənişlər (məcburi sosial sığorta 

ayırması və s.) arasındakı fərq, 

yəni öhdəliyimiz üzrə məbləğ 

qeyd edilir. Bizim nümunədə bu 

fərq sadələşdirilmiş vergi üzrə 

məbləğdə yaranıb: 24 manat -20 

manat. 

6.3. 

qısamüddətli kreditor 

borcları 
  720,00 X 

Əmək haqqı, tədbirlərin 

keçirilməsi və rabitə xərclərinin 

ödənilməsi üçün yaranan, 

müvafiq olaraq 500, 200 və 20 

manatlıq borcların cəmi (720 

manat) qeyd olunur. 

6.4. sair qısamüddətli öhdəliklər   
 

X  

6.4.1. 

qrantlar üzrə qısamüddətli 

öhdəliklər 
 8 360,00 X 

“X” və “Y” fondlarından verilən 

qrantlar üzrə növbəti ildə 

xərclənməsi nəzərdə tutulan, 

müvafiq olaraq  1 310 və 7 050 

manatlıq məbləğlərin cəmi qeyd 

olunur. 

6.4.2. digər qısamüddətli 

öhdəliklər 
   

 

7. Cəmi öhdəliklər  9 084,00 X  

8. Cəmi xalis aktivlər 

(kapital) və öhdəliklər 
 16 020,00 X 

 

 

 

İdarə heyətinin sədri: __________________Ə.M.Məmmədov 

 

Baş mühasib: __________________ M.G.Vəliyeva 

 

Tarix:  31 mart 2016-ci il 
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“Qeyri-hökumət təşkilatının 

illik maliyyə hesabatının 

forması, məzmunu və 

təqdim edilməsi Qaydası”na 

2 nömrəli əlavə 

 

 

Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat 
 

31 dekabr  2015 – ci il tarixə 

Forma №2 

 

VÖEN 

 

Təşkilatın adı: “AA” İctimai Birliyi 

Sahə (fəaliyyət növü):      İçtimai təşkilat 

Ünvan:    Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti  1111  

Təşkilatın Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyat nömrəsi:  1000 

Təşkilatın Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyat tarixi: 10 yanvar 2015-ci il 

(manatla) 

Sıra 

№-si 

Maddələrin adı  

İzah

lı 

qeyd

lər  

№ 

Hesabat 

dövrü 

üzrə 

Əvv

əlki 

dövr 

üzrə 

Qeyd 

1 2 3 4 5  

1. Cəmi gəlirlər  51 290,00 X  

1.1. kommersiya fəaliyyətindən gəlirlər  5000,00 
 

 

1.1.1. uzunmüddətli aktivlərin satışından 

gəlirlər 
 

  

 

1.1.2 

digər kommersiya fəaliyyətindən 

gəlirlər 
 5 000,00 

 

Birja əməliyyatlarından gəlirlər, 

yəni bizim nümunəmizdə qeyd 

edilən “Z” təşkilatından daxil olan 

vəsaitin məbləği qeyd edilir. 

1.2. 
ianələr  1 500,00 

 

İl ərzində daxil olan gəlir haqqında 

məlumat qeyd edilir. 

1.3. 

qrantlar    42 790,00 
 

“X” və “Y” beynəlxalq 

fondlarından daxil olan qrant 

vəsaitlərinin il ərzində xərclənən, 

müvafiq olaraq  28 690 və 14 100 

manat məbləğlərinin cəmi qeyd 

olunur.  

1.4. dövlət büdcəsindən verilmiş maliyyə 

yardımları 
  

  

 

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 
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1.5. 

giriş və üzvlük haqları  2 000,00 X 

İl ərzində təşkilata ödənilməsi 

nəzərdə tutulan üzvlük haqqlarının 

cəmi qeyd edilir. 

1.6. xarici dövlətlərin qeyri-hökumət 

təşkilatlarının filial və 

nümayəndəliklərini yaratmış şəxslər 

tərəfindən verilmiş vəsaitlər üzrə 

gəlirlər 

   

 

1 2 3    

1.7. digər qeyri-kommersiya fəaliyyətindən 

gəlirlər 
 

  

 

2. 
Cəmi xərclər  

(44 354,00

)  

 

2.1. pul formasında verilmiş yardımlar   
  

 

2.1.1. xarici dövlətlərin qeyri-hökumət 

təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri 

tərəfindən verilmiş qrantlar 
   

 

2.1.2. digər pul formasında verilmiş yardımlar 
   

 

2.2. natural formada verilmiş yardımlar   
  

 

2.3. 

amortizasiya xərcləri 
 

(350,00) 
 

Hesablanmış amortizasiya 

xərclərinin cəmi məbləği qeyd 

edilir:  200+150 manat. 

2.4. 

əmək haqqı xərcləri  
 

(21 716,00

) 
X 

İl ərzində təşkilatın işçi heyəti üçün 

hesablanmış əmək haqqı fondunun 

cəmi məbləği qeyd edilir. 

2.5. istifadə olunmuş ehtiyatlar    
  

 

2.6. qrant layihələrinin icrası məqsədi ilə 

digər subpotratçıların xidmətlərinin 

ödənişi üzrə xərclər 

  
  

 

2.7. uzunmüddətli aktivlərin 

xaricolmasından xərclər    

 

2.8. kreditlərə görə faizlərin ödənişi üzrə 

xərclər    

 

2.9. 

sair xərclər   
(22 288,00

) 
X 

 Formada qeyd edilən maddələrdən 

digər xərc maddələri (ezamiyyə, 

tədbir, icarə və s.) üzrə hesablanan 

məbləğlərin cəmi qeyd edilir. 

3. Ümumi mənfəət (zərər)   6 936,00 X  

3.1. mənfəət vergisi və ya sadələşdirilmiş 

vergi 
  

  

 

3.2. 

hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət   6 936,00 
 

İl ərzində hesablanan gəlirlərdən 

(qrant, birja əməliyyatlarından 

gəlirlər, ianə, üzvlük haqları və s.) 

xərclər çıxıldıqdan sonra yerdə 

qalan fərq müsbət olduqda gəlir, 
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mənfi olduqda üzrə zərər hesab 

edilir. 

 

 

İdarə heyətinin sədri: __________________Ə.M.Məmmədov 

 

Baş mühasib: __________________ M.G.Vəliyeva 

 

Tarix:  31 mart 2016-ci il 

 

 

 

İndi isə misalımıza uyğun olaraq, Maliyyə Nazirliyinə təqdim olunası “Əhəmiyyətli uçot siyasəti 

və izahlı qeydlər” bölməsinin necə tərtib olunmasını nəzərdən keçirək. 

 

 

 

«AA» qeyri-hökumət təşkilatı 

 

  

İzahlı qeyd 

   

 

31 dekabr 2015-ci il tarixə  

     
 Ünvan: 

Hüquqi: Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti  1 
 

Faktiki: Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti  1 
 

Telefon nömrələri:  iş: 0502000000 mobil: 0502000001 

 Elektron poçt ünvanı (email): aa@gmail.com  

Təşkilatın əsas fəaliyyət növü: İctimai birlik 

Təşkilatın Ədliyyə Nazirliyində 

qeydiyyat kodu 1000 

  Təşkilatın Ədliyyə Nazirliyində 

qeydiyyat tarixi 
10.01.2015 

  
       1.  Qeyri-maddi aktivlər 

  
Proqram 

təminatı Lisenziya Sair Cəmi 

İlin əvvəlinə ilkin dəyər 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alışlar 1 2 000,00 0,00 0,00 

2 

000,00 

Əvəzsiz əldə etmələr 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

Silinmələr 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

İlin sonuna ilkin dəyər 1 2 000,00 0,00 0,00 

2 

000,00 

İlin əvvəlinə yığılmış amortizasiya 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

mailto:aa@gmail.com
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Cari dövrün amortizasiyası 1 200,00 0,00 0,00 200,00 

Silinən aktivlərin yığılmış amortizasiyası 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

İlin sonuna yığılmış amortizasiya 1 200,00 0,00 0,00 200,00 

          

İlin əvvəlinə balans  dəyəri 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

İlin sonuna balans  dəyəri 1 1 800,00 0,00 0,00 

1 

800,00 

 

2. Torpaq, tikili və avadanlıqlar 

 

Bina və 

tikililər Avadanlıq 

Nəqliyyat 

vasitələri Sair 

İlin əvvəlinə ilkin dəyər 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alışlar 0,00 1 000,00 0,00 0,00 

Əvəzsiz əldə etmələr 0,00 0,00 0,00 0,00 

Silinmələr 0,00 0,00 0,00 0,00 

İlin sonuna ilkin dəyər 0,00 1 000,00 0,00 0,00 

          

İlin əvvəlinə yığılmış amortizasiya 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cari dövrün amortizasiyası 0,00 150,00 0,00 0,00 

Silinən aktivlərin yığılmış amortizasiyası 0,00 0,00 0,00 0,00 

İlin sonuna yığılmış amortizasiya  0,00 150,00 0,00 0,00 

          

İlin əvvəlinə balans  dəyəri 0,00 0,00 0,00 0,00 

İlin sonuna balans  dəyəri  0,00 850,00 0,00 0,00 

 

3. Bioloji aktivlər 

 
  

       inəklər danalar qoyunlar sair cəmi 

İlin əvvəlinə qalıq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alışlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Doğuşlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Çəki artımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Satışlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tələf olanlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

İlin sonuna qalıq 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4. Sair  uzunmüddətli maliyyə aktivləri 

      

  depozit məbləğlər veksellər sair cəmi 

İlin 

əvvəlinə 

qalıq  0,00 0,00 0,00   

Qoyuluşlar  0,00 0,00 0,00 0,00 

Çıxarışlar  0,00 0,00 0,00 0,00 

İlin 

sonuna 

qalıq  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

  

  

5. Ehtiyatlar 

  dəftərxana 

kənd 

təsərrüfatı 

məhsulları 

Sair cəmi 

İlin əvvəlinə qalıq 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alışlar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Məhsul formasında əldə olunan 0,00 0,00 0,00 0,00 

İstifadə 0,00 0,00 0,00 0,00 

Əvəzsiz verilmə 0,00 0,00 0,00 0,00 

Satış 0,00 0,00 0,00 0,00 

İlin sonuna qalıq 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

6. Qısamüddətli  debitor borcu (bağlanmış müqavilələr üzrə vəsaitin açılmamış hissəsi 

burda əksin tapır). 

  Donorları adı (siyahıdan seçin)  ilin əvvəlinə borc 
ilin sonuna 

borc 

  1   0,00 0,00 

  2   0,00 0,00 

  3   0,00 0,00 

  4   0,00 0,00 

  5   0,00 0,00 

  
  

0,00 0,00 
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Qeyd: Donorların adı proqram təminatında qeyd edilən siyahı üzrə daxil edilməlidir. 

7. Sair  qısamüddətli  aktivlər 

  
ilin əvvəlinə 

qalıq 
artım azalma 

ilin 

sonuna 

qalıq 

Təhtəl-hesab şəxslər 0,00 942,03 0,00 942,03 

Qabaqcadan ödənişlər 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 

ƏDV deposit 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cəmi 1 942,03 1 942,03 0,00 1 942,03 

 

8. Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 

  bank krediti lizinq cəmi 

İlin əvvəlinə qalıq 0,00 0,00 0,00 

Daxilolmalar 0,00 0,00 0,00 

Ödənişlər 0,00 0,00 0,00 

Qısamüddətli öhdəliklərə transfer 0,00 0,00 0,00 

İlin sonuna qalıq 0,00 0,00 0,00 

 

9.Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 

  bank krediti lizinq cəmi 

İlin əvvəlinə qalıq 0,00 0,00 0,00 

Daxilolmalar  0,00 0,00 0,00 

Ödənişlər 0,00 0,00 0,00 

İlin sonuna qalıq 0,00 0,00 0,00 

 

10.  Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər 

  
hesabat ilinin 

sonuna 

əvvəlki ilin 

sonuna 

Gəlir vergisi  0,00 0,00 

Sadələşdirilmiş vergi  4,00 0,00 

Mənfəət vergisi 0,00 0,00 

ƏDV 0,00 0,00 
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Yol vergisi  0,00 0,00 

Əmlak vergisi  0,00 0,00 

DSMF 0,00 0,00 

Cəmi  4,00 0,00 

 

11. Qısamüddətli kreditor borcları 
 

  
hesabat ilinin 

sonuna 

əvvəlki ilin 

sonuna 

Əsas vəsait təchizatçısına borc 0,00 0,00 

Ehtiyatların satıcısına borc 220,00 0,00 

Əmək haqqı üzrə borc 500,00 0,00 

Cəmi  720,00 0,00 

 

12. Sair qısamüddətli öhdəliklər 
 

  

hesabat 

ilinin 

sonuna 

əvvəlki 

ilin 

sonuna 

Təhtəl-hesab şəxslər  0,00 0,00 

Donorların təxirə salınmış gəlirləri     

1 

sairqisaohdelik 
X fondu 1 310,00 0,00 

2 

sairqisaohdelik 
Y Fondu 7 050,00 0,00 

3 

sairqisaohdelik 
      

və sair        

Cəmi 12 8 360,00 0,00 

 

 
Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat  

 13. Üzvlük haqları 

  

  
1 nəfərə düşən 

məbləğ (manatla) 

Ümumi 

məbləğ 

(manatla) 
 

 Giriş haqqı 0,00 0,00 
 

 Üzvlük haqqı 20,00 2 000,00 
 

 
Cəmi üzvkük haqları 

X 
2 000,00 
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Sıra 

№-si 

Donorun 

adı 

(donorun 

adını 

siyahıdan 

seçin) 

Layihənin 

adı (məqsədi) 

Qrantın təsdiq olunmuş  

məbləği  

Layihənin əhatə dövrü 

(gün.ay.il)  

Qrantın 

daxil 

olan 

hissəsi 

(manatla) 

      manatla 
digər 

valyutada 
Valyuta başlanğıc son   

1   

Qlobal 

istiləşməni 

yaradan 

səbəblər və 

onunla 

mübarizə  

   

28690,00      01.01.2015 01.03.2016 

 28 

690,00  

2   

Bələdiyyələrin 

təbiətin 

mühafizəsində 

rolu    20000,00  USD 01.02.2015 01.04.2016 

  21 

150,00  

IAQC Cəmi 

28 

690,00  20000,00        

 49 

840,00 

 

14. Alınmış ianələr 

 

Sıra 

№-si 

İanəni verən fiziki 

şəxsin adı, soyadı, 

atasının adı, şəxsiyyət 

vəsiqəsinin digər 

göstəriciləri (seriyası, 

nömrəsi, şəxsiyyət 

vəsiqəsini verən 

orqanın adı, verilmə 

tarixi, fiziki şəxsin 

qeydiyyatda olduğu 

ünvan). 

İanəni verən 

hüquqi şəxsin 

adı, VÖEN-i, 

hüquqi 

ünvanı, bank 

rekvizitləri, 

əlaqə telefonu 

İanənin 

kodu 

Ödəniş 

üsulu (nağd 

və ya 

nağdsız 

qaydada) 

İanənin 

məbləği 

(manatla) 

1 

Əliyev Asif Məmməd 

oğlu (Şəxsiyyət 

vəsiqəsi AZE0000001, 

Bakı, ASAN 1, 

21.01.2014, Bakı 

şəhəri, Neftçilər 

prospekti 1     

nağdsız 1 500,00 

IIAIC Cəmi       1 500,00 
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15. Kommersiya fəaliyyətindən gəlir 

 

 

 

 

17. Pul vəsaiti ödənişləri 

Sıra №si Xərcin adı Məbləğ 

1 2 3 

  İlin əvvəlinə pul vəsaitləri qalığı 0,00 

  Ümumi pul vəsaiti daxilolmaları 59 650,00 

  Əmək haqqı ödənişləri 21 216,00 

  o cümlədən:   

  İşçilər üzrə əmək haqqı 14 274,00 

  Gəlir vergisi (14%) ödənişi 2 492,00 

  Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı (3%) 534,00 

Sıra 

№-si 

Əməliyyatın 

adı 

Müqavilə  
Mal və 

xidmətlərin 

alıcısı  

məbləğ 

(manatla

) 

Vegiyə cəlb edilən əməliyyatın 

məbləği  
tarixi 

(gün.ay.il) 
nömrəsi 

1 
Tədqiqat işinin 

aparılması 05.07.2015 X-01 

"Z" 

müəssisəsi 5 000,00 5 000,00 

IVBƏ

C Cəmi        5 000,00 5 000,00 

 

16. Verilmiş qrantlar 

 

 

 Sıra 

№-si 

Resipiyentin 

adı 

Layihəni

n adı 

(məqsədi

) 

Qrantın təsdiq olunmuş  məbləği  

Layihən

in əhatə 

dövrü 

(gün.ay.

il)  

Qrantın 

köçürülən 

hissəsi 

(manatla) 

      manatla digər valyutada Valyuta 
başlanğı

c 
son   

1                             -                          -            

IAQC

G Cəmi 0,00 0,00       

0,0

0 
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  Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı (22%) 3 916,00 

  Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı (15%) 0,00 

  Ödənilən yardımlar 0,00 

  İcarə haqları ödənişləri 4 000,00 

  Kommunal xidmətlər üzrə ödənişləri 280,00 

  Kommunikasiya xidmətləri üzrə ödənişləri 230,00 

  Təmir xərcləri   

  Nəqliyyat xərci   

  Ezamiyyə ödənişləri 2 000,00 

  Nəşriyyat, mətbəə xərcləri   

  Tədbir xərcləri 9 000,00 

  
ƏDV, sadələşdirilmiş vergi,mənfəət vergisi, yol 

vergisi 
16,00 

  Bank xidməti 698,00 

  
Borcların verilməsi və geri qaytarılması üzrə 

ödənişlər 
  

  Təhtəlhesab şəxsə ödəmələr 6 000,00 

  Uzunmüddətli aktivlərin alışı 3 000,00 

  sair ödənişlər 840,00 

  Cəmi pul vəsaiti ödənişləri 47 280,00 

XOC İlin sonuna pul vəsaitləri qalığı 12 370,00 

     İdarə heyətinin sədri: __________________Ə.M.Məmmədov 

Baş mühasib: __________________ M.G.Vəliyeva 

Tarix:  31 mart 2016-ci il 

 

Hesabatın düzgün tərtib olunub-olunmamasını yoxlamaq üçün aşağıdakı 3 əsas qaydadan istifadə 

edə bilərsiniz: 

 

1. “Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında” hesabatda aktivlərin cəmi BƏRABƏR 

OLMALIDIR Cəmi xalis aktivlər (kapital) və öhdəliklərə. 

2. Ötən dövrlərin mənfəəti (zərəri) + hesabat dövrü üzrə mənfəəti BƏRABƏR 

OLMALIDIR “Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında” hesabatda “bölüşdürülməmiş 

mənfəət (ödənilməmiş zərər)” maddəsindəki məbləğə. 

3. “İzahlı qeyd” bölməsindəki  “18. Pul vəsaiti ödənişləri” bölməsindəki “ilin sonundakı pul 

vəsaitləri qalığı” maddəsindəki  məbləğ BƏRABƏR OLMALIDIR  “Maliyyə 

fəaliyyətinin nəticələri haqqında” hesabatın “2.3. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri” 

bölməsindəki məbləğə. 
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Hesabat ili ərzində fəaliyyəti olmayan qeyri-hökümət təşkilatları isə Maliyyə Nazirliyinə 

“Maliyyə fəaliyyətinin olmaması barədə arayış” formasını təqdim etməlidirlər.  

 

  “Qeyri-hökumət təşkilatının 

illik maliyyə hesabatının 

  forması, məzmunu və 

  təqdim edilməsi Qaydası”na 

     2-1 nömrəli əlavə 

 
 

Arayis 
 

Maliyyə fəaliyyətinin olmaması barədə arayış 

31 dekabr 2015-ci il tarixinə  

Forma № 5 

         VÖEN 1700000001 

         
Təşkilatın adı  

«AA» İctimai birliyi 

         Sahə (fəaliyyət növü)   

         Ünvan 

 
         Təşkilatın Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyat nömrəsi 1000 

         Təşkilatın Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyat tarixi 01.01.2015 

         Hesabat dövrü ərzində təşkilatın maliyyə fəaliyyəti olmadıqda aşağıda göstərilən şərtlərə 

tam əməl olunması təsdiqlənir:                                                                                            

         

1. 

Hesabat dövrü ərzində uzunmüddətli və qısamüddətli  aktivlər (o cümlədən binalar, 

qurğular, maşın və avadanlıqlar, nəqliyyat vasitələri, qeyri-maddi aktivlər, 

ehtiyatlar, material ehtiyatları, pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri) ödənişli, 

əvəzsiz və ya dəyəri növbəti illərdə ödənilməsi tələb olunan (kreditlə) qaydada əldə 

edilməmiş və (və ya) verilməmişdir. 

2. 

Dəyərinin növbəti illərdə ödənilməsi tələb olunan və ya əvəzsiz olaraq digər 

hüquqi və ya fiziki şəxslərə tədbirlər təşkil edilməmiş, işlər görülməmiş və 

xidmətlər göstərilməmişdir, habelə digər hüquqi və ya fiziki şəxslər tərəfindən 

təşkil edilmiş tədbirlər, görülmüş işlər və göstərilmiş xidmətlər qəbul edilməmişdir.  

3. 
Hesabat dövrü ərzində əmək haqqı, DSMF-yə ayırmalar, dövlət büdcəsinə vergilər 

və digər məcburi ödəmələr hesablanmamışdır.  

         
Qeydlər: 

1.    Bu arayışda göstərilən tələblər ödənilmədiyi hallarda bu Qaydanın    

       5.1.2-ci yarımbəndinə uyğun olaraq maliyyə hesabatları tərtib olunur. 
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2.    Hesabat dövrü ərzində maliyyə fəaliyyəti olmayan təşkilat   

       Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyində fəaliyyətini  

       müvəqqəti dayandırmışdırsa, onun fəaliyyətinin dayandırıldığı dövr  

       göstərilir. 

 

         
  

tarixindən 
 

tarixədək 
 

     
    

 

Rəhbər: 

   
         Baş mühasib:   Tarix: --------------------- 

m.y. 
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IV. BÖLMƏ: QRANT MÜQAVİLƏLƏRİNİN (QƏRARLARININ) QEYDİYYATI   

                     

Qeyri-hökumət təşkilatlarının son dövrlərdə ən çox problem yaşadığı məsələlərdən biri də qrant 

müqavilələrinin qeydiyyata alınması prosesidir. Bəzi qeyri-hökümət təşkilatlarında müqavilələrin 

qeydiyyata alınmasını təsdiq edən bildirişlərin olmaması səbəbindən, dövlət orqanları tərəfindən 

aparılan yoxlamalar zamanı həmin qrant məbləği gəlir kimi tanınırdı, bu da əlavə borcların 

yaranmasına səbəb olurdu. Belə təşkilatlara daxil olan məbləğlərdən bəzən sadələşdirilmiş, bəzən 

də ƏDV borcu hesablanırdı.  

 

Bütün bunları nəzərə alaraq bu bölmədə qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması 

prossesi haqqında məlumat verəcəyik.  

 

NK-nın 05 iyun 2015-ci il, 216 saylı qərarı ilə “Qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə 

alınması Qaydası”nın təsdiq edilib.  Qeyd edək ki, bu qayda  Azərbaycan Respublikasının 

hüquqi və fiziki şəxsləri, habelə xarici dövlətlərin qeyri-kommersiya qurumlarının filial və ya 

nümayəndəlikləri tərəfindən qrant alınmasına (verilməsinə) dair müqavilələrin (qərarların), o 

cümlədən sub-qrantın, qranta əlavənin, habelə ianələr istisna olmaqla, Qanunun 1-ci maddəsinin 

1-ci hissəsində göstərilmiş məqsədlər üçün digər formada rəsmiləşdirilən yardımların (bundan 

sonra - müqavilə (qərar) qeydə alınmasını tənzimləyir.   

 

Qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması ilə bağlı göstərilmiş tələblər sub-qrantlara və 

qrant müqaviləsi (qərarı) üzrə əlavə müqavilələrin, onların müddətinin, məqsədinin, məbləğinin 

dəyişdirilməsi halları da bu qayda ilə tənzimlənir.  

 

Qaydaya əsasən, müqavilələrin (qərarların) qeydiyyat məsələsi aşağdıdakı şəkildə dövlət 

orqanları tərəfindən həyata keçirilir: 

 

 Kommersiya qurumlarına münasibətdə - Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və 

Sənaye Nazirliyi; 

 Dini qurumlara münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 

Komitəsi; 

 Digər qeyri-kommersiya qurumlarına və fiziki şəxslərə münasibətdə Azərbaycan 

Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi. 

 

Qeyd edək ki, qaydaya əsasən, həm donor, həm də resipiyentlər qrantlar haqqında müqavilələrin 

(qərarların) qeydə alınması üçün müvafiq qeydiyyat orqanına təqdim etməlidirlər. Qeydiyyat 

orqanına təqdim etmək müddətinə gəlincə isə, bu müqavilə (qərar) bağlandığı (verildiyi) gündən 

15 (on beş) gündən gec olmayaraq həyata keçirilməlidir.  Dövlət büdcəsi hesabına verilmiş qrant 

barədə isə  müvafiq məlumat qrant müqaviləsini (qərarını) qeydə alan orqana donor tərəfindən 3 

(üç) gündən gec olmayaraq təqdim olunur.  

 

Qaydalarda həmçinin bildirilir ki, qeydə alınmayan qrant müqavilələri (qərarları) üzrə bank 

əməliyyatları və hər hansı digər əməliyyatlar aparıla bilməz. Bank əməliyyatları müqavilənin 

(qərarın) qeydə alınmasını təsdiq edən bildiriş əsasında aparıla bilər. 

 

Qeydiyyat üçün təqdim olunan  sənədlərə gəlincə is, bu aşağıdakı sənədlər olmalıdır: 
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 Qrant müqaviləsinin (qərarının) qeydə alınması üçün qaydalarla təsdiq olunan ərizə 

forması – ƏLAVƏ OLUNUB; 

 müqavilənin (qərarın), o cümlədən əlavə müqavilənin (qərarın) və ya onlarda edilmiş 

dəyişikliyin tərəflərin imzaladığı əslinin nüsxəsi; 

 müqavilə (qərar) üzrə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan layihənin tərəflərin imzaladığı 

əslinin nüsxəsi; 

  donor (resipiyent) olan fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (notarial 

qaydada təsdiq olunmuş); 

 müraciət etmiş qurumun qrantı qeydə alan orqanda dövlət qeydiyyatına alındığı hallar 

istisna olmaqla, donor (resipiyent) olan hüquqi şəxs barədə hüquqi şəxslərin dövlət 

reyestrindən çıxarışın və nizamnaməsinin (əsasnaməsinin) surəti (notarial qaydada təsdiq 

olunmuş); 

  müqavilə (qərar) qanuni təmsilçi olmayan şəxs tərəfindən imzalandıqda, onun müvafiq 

səlahiyyətə malik olması barədə sənədin surəti (notarial qaydada təsdiq olunmuş);; 

 donorlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində qrant vermək hüququnu 

təsdiq edən sənədin surəti; 

 qeyri-hökumət təşkilatı və xarici qeyri-hökumət təşkilatının filial və ya nümayəndəliyi 

tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə maliyyə hesabatlarının 

təqdim edilməsi barədə sənəd; 

 Başqa şəxs ərizəni verdiyi halda, onun səlahiyyətini təsdiq edən etibarnamə. 

 

Zəruri qeyd: Xarici dildə olan müqavilənin və digər sənədlərin notariat qaydada təsdiq edilmiş 

tərcüməsi əlavə edilməlidir. Xarici ölkədə tərtib olunmuş sənədlər həmçinin leqallaşdırılmalı və 

ya onlara apostil verilməlidir. 

  

Müqavilələrin (qərarların) qeydiyyatını həyata keçirən qeydiyyat orqanı ərizələrin və sənədlərin 

təqdim edildiyi gündən, qeydiyyatın dayandırılmasına və ya imtinaya əsas olmadıqda, 15 (on 

beş)gün müddətində həmin müqaviləni (qərarı) qeydə alır. Qeydiyyatı təsdiq edən sənəd olaraq, 

qeydiyyat orqanı tərəfindən bildiriş təqdim edilir- ƏLAVƏ OLUNUB.   

 

Hər bir müqavilə (qərar) qeydə alınarkən, ona fərdi qeydiyyat nömrəsi verilir. Qrant müqaviləsi 

(qərarı) üzrə bank əməliyyatları aparılarkən, onun fərdi qeydiyyat nömrəsi bank sənədlərində əks 

etdirilir. 

 

Qeyd edək ki, NK-nın digər- 21 oktyabr 2015, 337 saylı qərarı ilə “Qeyri-hökumət təşkilatları, 

habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəlikləri tərəfindən 

xarici maliyyə mənbələri hesabına xidmətlərin göstərilməsi və ya işlərin görülməsi haqqında 

müqavilələrin qeydiyyata alınması” Qaydası təsdiq olunub. Bu qaydanın təsdiq olunmasında 

məqsəd - qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial 

və ya nümayəndəlikləri  tərəfindən xarici maliyyə mənbələri hesabına xidmətlərin göstərilməsi 

və ya işlərin görülməsi üzrə müqavilələrin qeydiyyata alınması qaydasını tənzimləyir. 
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 “Qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə 

alınması Qaydası”na 2 nömrəli əlavə 
    

Qrant müqaviləsinin (qərarının) qeydə alınmasına dair ərizənin forması 

(hüquqi şəxs üçün) 
      

  _________________________________________________ 

(qrantın qeydiyyatını aparan orqanın adı) 

____________________________________________________________________________ 

(müraciət edən təşkilatın adı, təşkilati-hüquqi forması) 

____________________________________________________________________________ 

(müraciət edən təşkilatın qeydiyyat tarixi, nömrəsi, hüquqi ünvanı) 

____________________________________________________________________________ 

(qanuni təmsilçinin soyadı, adı, atasının adı, işlədiyi yer və vəzifəsi, ünvanı, şəxsiyyətini təsdiq 

edən sənədin nömrəsi, verildiyi tarix və vəsiqəni vermiş orqan, dövlət reyestrindən çıxarışın 

nömrəsi, tarixi) 

 tərəfindən 

Ə R İ Z Ə 
  

Donor qismində çıxış edən 

_____________________________________________________________________________ 

(fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, atasının adı, ünvanı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi, 

verildiyi tarix və vəsiqəni vermiş orqan, işlədiyi yer və vəzifəsi, hüquqi şəxs olduqda adı, 

təşkilati-hüquqi forması, mənsub olduğu ölkə, qeydiyyat nömrəsi və tarixi) 

  

və resipiyent qismində çıxış edən 

_____________________________________________________________________________ 

(fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, atasının adı, ünvanı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi, 

verildiyi tarix və vəsiqəni vermiş orqan, işlədiyi yer və vəzifəsi, hüquqi şəxs olduqda adı, 

təşkilati-hüquqi forması, mənsub olduğu ölkə, qeydiyyat nömrəsi və tarixi) 

  

arasında 

_____________________________________________________________________________ 

(müqavilənin (qərarın) adı və bağlanıldığı (verildiyi) tarix) 

  

qrant müqaviləsi bağlanılmışdır (qərarı verilmişdir). 

  

Qrantın məqsədi 

_____________________________________________________________________________ 

  

məbləği 

_____________________________________________________________________________ 

(rəqəmlə və sözlə, valyuta göstərilməklə) 

  

icra müddəti 

_____________________________________________________________________________ 

(başladığı və bitdiyi müddət) 
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Qoşma (əlavə olunan sənədlərin siyahısı və vərəqlərin sayı göstərilməklə) 

_____________________________________________________________________________ 

(əlavə edilən sənədlər barədə məlumatlar ayrı-ayrı sətirlərdə göstərilir) 

  

Göstərilənləri nəzərə alaraq, qrant müqaviləsinin qeydə alınmasını xahiş edirik. 

  

Müraciəti imzalamış şəxsin soyadı, adı, 

atasının adı, vəzifəsi və imzası 
(təşkilatın möhürü ilə təsdiq edilir) 

  

Tarix 

  

Əlaqə telefonları 
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“Qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması 

Qaydası”na 4 nömrəli əlavə 
    

Qrant müqaviləsində (qərarında) edilmiş dəyişikliyin qeydə alınmasına dair  

ərizənin forması  (hüquqi şəxs üçün) 
  

  _________________________________________________ 

(qrantın qeydiyyatını aparan orqanın adı) 

____________________________________________________________________________ 

(müraciət edən təşkilatın adı, təşkilati-hüquqi forması) 

____________________________________________________________________________ 

(müraciət edən təşkilatın qeydiyyat tarixi, nömrəsi, hüquqi ünvanı) 

____________________________________________________________________________ 

(qanuni təmsilçinin soyadı, adı, atasının adı, işlədiyi yer və vəzifəsi, ünvanı, şəxsiyyətini təsdiq 

edən sənədin nömrəsi, verildiyi tarix və vəsiqəni vermiş orqan, dövlət reyestrindən çıxarışın 

nömrəsi, tarixi) 

  
tərəfindən 

  

Ə R İ Z Ə 

  
Donor qismində çıxış edən 

_____________________________________________________________________________ 

(hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, mənsub olduğu ölkə, qeydiyyat nömrəsi və tarixi, 

fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, atasının adı, ünvanı şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi, 

verildiyi tarix və vəsiqəni vermiş orqan) 

  

və resipiyent qismində çıxış edən 

_____________________________________________________________________________ 

(hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, mənsub olduğu ölkə, qeydiyyat nömrəsi və tarixi, 

fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, atasının adı, vətəndaşlığı, yaşadığı ünvan, işlədiyi yer və vəzifəsi, 

şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi, verildiyi tarix və vəsiqəni vermiş orqan) 

  

arasında bağlanılmış(verilmiş) ________________________________________________ 

(müqavilənin (qərarın) adı, bağlanıldığı (verildiyi) tarix və məbləği, qeydiyyatı barədə bildirişin 

tarixi və nömrəsi) 

  

qrant müqaviləsinə (qərarına) _______________ tarixli_____________________________ 

___________________________________________________________________________ilə 

(dəyişiklik barədə sənədin növü (əlavə müqavilə, protokol və s.) və adı) 

dəyişiklik edilmişdir. 

  

Dəyişikliyin məqsədi _________________________________________________________ 

(qrantın məbləğinin, məqsədinin, müddətinin dəyişdirilməsi və s. dəyişiklik) 

  

Dəyişikliyin qısa məzmunu ___________________________________________________ 
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Qoşma (əlavə olunan sənədlərin siyahısı və vərəqlərin sayı göstərilməklə) 

_____________________________________________________________________________ 

(əlavə edilən sənədlər barədə məlumatlar ayrı-ayrı sətirlərdə göstərilir) 

  

Göstərilənləri nəzərə alaraq, qrant müqaviləsində edilmiş dəyişikliyin qeydə alınmasını 

xahiş edirik. 

  

Müraciəti imzalamış şəxsin soyadı, adı, 

atasının adı, vəzifəsi və imzası 
(təşkilatın möhürü ilə təsdiq edilir) 

  

Tarix 

  

Əlaqə telefonlar 
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   “Qrant müqavilələrinin (qərarlarının) 

qeydəalınması Qaydası”na 6 nömrəli əlavə 
  

Qrant alınmasına (verilməsinə) dair müqavilələrin (qərarların)  

qeydə alınması barədə bildirişin forması 

  

B İ L D İ R İ Ş 

  

Donorun adı (fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, atasının adı)_________________________ 

  

Resipiyentin adı (fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, atasının adı) _____________________ 

  

Qrant müqaviləsinin (qərarın) adı (məqsədi) ____________________________________ 

  

Qrant müqaviləsinin (qərarın) bağlanıldığı tarix ________________________________ 

  

Qrantın məbləği (və ya başqa maddi formada əşya barədə 

məlumat)____________________________________________________________________ 

  

Müqavilənin (qərarın) müddəti ________________________________________________ 

  

Qrant müqaviləsinin (qərarın) tarixi və fərdi qeydiyyat nömrəsi 

____________________________________________________________________________ 

  

Qeydə alınmış qrant müqaviləsi (qərarı) üzrə əlavə və dəyişikliyə dair 

məlumat_____________________________________________________________________ 

  

Bildirişin tarixi ______________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________ 

(bildirişi imzalamış dövlət orqanının vəzifəli şəxsinin vəzifəsi, soyadı, adı və 

imzası) 
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V. BÖLMƏ:   QEYRİ-HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARINDA MÜHASİBAT  

                         UÇOTUNUN TƏŞKİLİ İLƏ BAĞLI  

 

AKTUAL SUAL-CAVABLAR 

 

Bu bölmədə qeyri-hökümət təşkilatlarında mühasibat uçotunun təşkili ilə bağlı daha çox rast 

gəlinən sualların cavablandırılması yolu ilə vacib məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq: 

 

Sual 1.  Qeyri-hökümət təşkilatlarında işçi qəbulu necə rəsmiləşdirilməlidir? 

Cavab: “İşəgötürən” “İşçi”ilə əmək müqaviləsi imzaladıqdan sonra sənədi əmək müqaviləsinin 

elektron bildirişi üzrə elektron informasiya sistemində qeydiyyatdan keçirməlidir. Qeyd edək ki, 

əmək müqaviləsini elektron informasiya sistemində qeydiyyata salmaq üçün qeyri-hökümət 

təşkilatı ya Elektron ya da da ASAN imzaya malik olmalıdır. İşçi yalnız əmək müqaviləsinin 

bildirişinin elektron sisteminə daxil edilməsi prosesi başa çatdıqdan sonra işə başlaya bilər. 

Cünki Əmək Məcəlləsinin tələblərinə görə, əmək münasibətləri əmək müqaviləsi bağlandığı 

andan deyil, elektron informasiya sisteminə daxil edilmiş əmək müqaviləsi bildirişinin 

qeydiyyata alınmasından və bu barədə işəgötürənə elektron qaydada məlumat göndərilməsindən 

sonra yaranır.  İşə qəbul edilən və işə başlayan “İşçi”nin əmək müqaviləsi bildirişi elektron 

sistemə daxil edilmədiyi halda təşkilatı qanunvericiliyə uyğun olaraq, aşağıdakı cərimələr və 

inzibati tədbirlər gözləyir: 

 

İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: 

 

Maddə 53.1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək 

müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən işəgötürən tərəfindən fiziki şəxsləri hər hansı 

işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsinə görə - 

fiziki şəxslər min manatdan üç min manatadək miqdarda, vəzifəli şəxslər üç min manatdan beş 

min manatadək miqdarda, hüquqi şəxslər iyirmi min manatdan iyirmi beş min manatadək 

miqdarda cərimə edilir. 

 

Vergi Məcəlləsi üzrə: 

 

Maddə 58.10.  Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək 

müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən işəgötürən tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı 

işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi yolu ilə onların gəlirlərinin gizlədilməsinə 

(azaldılmasına) şərait yaradıldığına görə işəgötürənə hər bir belə şəxs üzrə 1000 manat 

məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir. 

 

Cinayət Məcəlləsi üzrə: 

 

Maddə 162-1. Əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən işçilərin hər hansı işlərin 

(xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi 

 

162-1.1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək 

müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən xeyli sayda işçilərin hər hansı işlərin 
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(xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi - yeddi min manatdan on min manatadək 

miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 

 

162-1.2. Eyni əməllər təkrar törədildikdə - 

üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 

 Qeyd: Bu maddədə “xeyli sayda” dedikdə, on nəfər və ondan çox olan işcilərin sayı nəzərdə 

tutulur. 

 

Sual 2.  Qeyri-hökümət təşkilatlarında işçilərin əmək məzuniyyətinin müddəti necə 

tənzimlənir? 

 

Cavab: QHT-lərdə çalışan işçilərə məzuniyyətin verilməsi, hesabanması və rəsmiləşdirilməsi 

Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Bu təşkilatlarda əmək məzuniyyətinin müddəti 

işçinin iş stajı və vəzifəsindən asılı olaraq müəyyənləşdirilir.  Əmək Məcəlləsinin 114-cü 

maddəsinə əsasən, işçilərə ödənişli əmək məzuniyyəti 21 təqvim günündən az olmayaraq 

verilməlidir. Məsul vəzifələrdə (vəzifənin məsulluğu işin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla 

işəgötürən tərəfindən müəyyən edilir) qulluq keçən dövlət qulluqçularının, müəssisənin rəhbər 

işçilərinin və mütəxəssislərinin əmək məzuniyyətinin müddəti 30 təqvim gündən az olmayaraq 

müəyyənləşdirilməlidir.  

 

Sual 3.  Qeyri-hökümət təşkilatında çalışan işçinin əmək məzuniyyətininin hesablanması 

necə həyata keçirilməlidir? 

 

Cavab:  Əmək Məcəlləsinin 140-cı maddəsində (Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının 

hesablanması qaydası və ödənilməsi) yazılır: 

 

1. Məzuniyyət vaxtı üçün ödənilən orta əmək haqqı onun hansı iş ili üçün verilməsindən asılı 

olmayaraq məzuniyyətin verildiyi aydan əvvəlki 12 təqvim ayının orta əmək haqqına əsasən 

müəyyən edilir. 

 

2. 12 təqvim ayından az işləyib məzuniyyətə çıxan işçinin orta aylıq əmək haqqı onun faktik 

işlədiyi tam təqvim aylarına əsasən hesablanır. 

 

3. Məzuniyyət günlərinin əmək haqqını müəyyən etməkdən ötrü məzuniyyətdən əvvəlki 12 

təqvim ayının əmək haqqının cəmlənmiş məbləğini 12-yə bölməklə orta aylıq əmək haqqının 

məbləği tapılır və alınan məbləği ayın təqvim günlərinin orta illik miqdarına — 30,4-ə bölmək 

yolu ilə bir günlük əmək haqqının məbləği müəyyən edilir. Bu qayda ilə müəyyən edilmiş bir 

günlük əmək haqqının məbləği məzuniyyətin müddətinin təqvim günlərinin sayına vurulur. 

 

Misal üçün, tutaq ki, QHT-də çalışan Əliyev Həzinin əmək haqqı 400 manatdır. İşçi əmək 

məzuniyyəti hüququndan istifadə edirək, 15 günlük məzuniyyətə çıxmaq istəyir.  

 

Maliyyə bölməsi  Əmək Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq, Əliyev Həzinin əvvəlki 12 

təqvim ayında aldığı əmək haqqılarının cəmi məbləğini tapdıqdan sonra onu 12-ə, sonra isə 30,4-

ə bölməklə 1 günlük əmək haqqını tapırırıq. Misalımıza uyğun olaraq, 1 günlük əmək haqqı 

13,16 (400/30,4)  təşkil edir. Alınan rəqəmi məzuniyyət günlərinin sayına vurmaqla tapacağıq ki, 

işçiyə hesablanan məzuniyyət haqqı 197,40 (13,16 manat x 15 gün) manat təşkil edir.  



43 

 

 

Bir məsələni qeyd edək ki, əmək məzuniyyəti dövrünə təsadüf edən iş günü hesab olunmayan 

bayram günləri məzuniyyətin təqvim günlərinə daxil edilmir və ödənilmir. 

 

Sual 4.  Qeyri-hökümət təşkilatında çalışan işçi ilə əmək müqaviləsinə xitam verildiyi 

halda, ona istifadə edilməmiş məzuniyyətə görə kompensasiya ödənilməlidir? 

 

Cavab: Əmək Məcəlləsinin 144-cü maddəsin əsasən, əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin 

səbəbindən və əsasından asılı  olmayaraq işçiyə işdən çıxan günədək hər hansı şərt və ya 

məhdudiyyət qoyulmadan istifadə etmədiyi bütün iş illərinin əsas məzuniyyətlərinə görə pul 

əvəzi ödənilməlidir. Kompensasiyanın hesablanılması da əmək məzuniyyətinin hesablanması 

qaydası kimidir. 

 

Sual 5.  Qeyri-hökümət təşkilatında çalışan işçi 6 aydan az müddətdə çalışdıqdan sonra 

əmək müqaviləsinə xitam verildiyi halda, ona istifadə edilməmiş məzuniyyətə görə 

kompensasiya ödənilməlidir? 

 

Cavab: Əmək Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq,  işçi ilk iş ilində əmək məzuniyyətindən 

istifadə hüququna 6 aydan sonra malik olur. Həmçinin Məcəllədə qeyd olunub ki,  işçi əmək 

müqaviləsininin müddətindən asılı olmayaraq, əmək məzuniyyətindən istifadə etməlidir.  

Deməli, 6 aydan az müddətə müqavilə bağlamış və ya 6 aydan az işləyib çıxan işçilərə əmək 

məzuniyyətinin əvəzinə kompensasiya verilməlidir.  

 

Sual 6.  İşçiyə Sosial siğorta şəhadənaməsinin alınması prosesi necə həyata keçirilməlidir? 

 

Cavab: İşçi ilə əmək müqaviləsi bağlanılan zaman işçinin təqdim edəciyi əsas sənədlərdən biri də 

sosial sığorta şəhadətnaməsidir.  Əgər işçi ilk iş yeri kimi təşkilatda əmək fəaliyyətinə 

başlayarsa, bu zaman Sosial sığorta şəhadətnamənin alınması üçün təşkilat ilk olaraq DSMF-ə 

online qaydada müraciət etməlidir. Qeyd edək ki, Sosial sığorta şəhadətnaməsi ilə bağlı məcburi 

dövlət sosial sığortası qaydalarının pozulması ilə hallarında İnzibati Xətalar Məcəlləsində 

cərimələr nəzərdə tutulur: 

 

Maddə 257-2. Məcburi dövlət sosial sığortası qaydalarının pozulması 
Məcburi dövlət sosial sığortası qaydalarının pozulmasına görə - – fiziki şəxslər iyirmi manat 

miqdarında, 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. 

 

Sual 7.  Qeyri-hökümət təşkilatında çalışan işçinin əmək haqqından hansi tutulmalar 

hesablanmalıdır? 
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Cavab: İşçiyə hesablanmış əmək haqqı fondundan gəlir vergisi və məcburi dövlət sosial sığortası  

(3 və 22 faiz) tutulmalıdır. “Sosial sığorta haqqında” AR Qanunun tələblərinə uyğun olaraq, 22 

və 3 faiz  məcburi dövlət sosial sığorta müvafiq olaraq hesablanmış əmək haqqı fondu və 

hesablanmış əmək haqqından hesablanır.  

Vergi Məcəlləsinin 101-ci maddəsinə uyğun olaraq, hesablanmış gəlir vergisi isə aşağıdakı 

cədvələ uyğun hesablanır: 

 

Vergi tutulan aylıq gəlirin məbləği Verginin məbləği 

2500 manatadək 14 faiz 

2500 manatdan çox olduqda 350 manat + 2500 manatdan çox olan məbləğin 

25 faizi 

  

Həmçinin, Vergi Məcəlləsinin 102.1.6 maddəsinə uyğun olaraq, İşçinin şəxsin əsas iş yerində 

(əmək kitabçasının olduğu yerdə) əmək haqqı 2500 manatadək olduqda, ölkə üzrə yaşayış 

minimumunun 1 misli qədər güzəşt edilir. Qeyd edək ki,  ölkə üzrə yaşayış minimumu hər il ölkə 

prezidentinin imzalandığı qanunla müəyyən edilir. 2016-ci il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 

136 manat müəyyən edilib. 

 

Bir nümunə əsasında qeyri-hökümət təşkilatında çalışan və 300 manat əmək haqqı alan Əliyev 

Həzinin əmək haqqından tutulmaları hesablayaq: 

 

Açıqlama Məbləğ Qeyd 

Hesabalanmış əmək haqqı 300.00 manat  

Hesablanmış gəlir vergisi 22,96 manat (300-136)x14 faiz 

Hesablanmış məcburi dövlət 

sosial sığortası 

9,00 manat 300x 3 faiz 

İşçiyə ödəniləcək məbləğ 268,04 manat (300-22,96-9,00) 

Əmək haqqından fondundan 

hesablanan məcburi dövlət 

sosial sığortası 

66,00 manat 300x22 faiz 

 

Deməli, işçiyə görə hesablanan əmək haqqı fondundan 22,96 və 75,00 (9+66) manat 

hesablanaraq müvafiq olaraq, vergi və DSMF orqanlarına ödənməlidir. Bir məsələni diqqətdə 

saxlamaq lazımdır ki, işçinin əmək haqqı 2500 manatadək olduqda, ölkə üzrə yaşayış 

minimumunun 1 misli qədər edilən güzəşt yalnız işçinin əsas yerində tətbiq edilir. Misalımıza 

uyğun olaraq, 300 manat əmək haqqı alan işçinin əsas iş yeri başqa təşkilat olarsa, bu zaman 

hesablanan gəlir vergisi 42,00 (300 x 14 faiz) manat təşkil edəcəkdi. 

 

İndi isə tutaq ki, işçi 2500 manatdan yuxarı əmək haqqı alır. Bu zaman tutulmalar aşağıdakı kimi 

olacaq: 

 

Açıqlama Məbləğ Qeyd 

Hesabalanmış əmək haqqı 2800.00 manat  

Hesablanmış gəlir vergisi 425,00 manat (350+(2800-2500)x25 faiz)) 

Hesablanmış məcburi dövlət 

sosial sığortası 

84,00 manat 2800 x 3 faiz 
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İşçiyə ödəniləcək məbləğ 2291,00 manat (2800-425,00-84,00) 

Əmək haqqından fondundan 

hesablanan məcburi dövlət 

sosial sığortası 

616,00 manat 2800x22 faiz 

 

Zəruri qeyd: Mümkündür ki, Qeyri hökümət təşkilatında çalışan işçi təşkilatın fərqli layihələri 

üzrə əmək haqqı alsın. Misal üçün, əsas iş yeri olaraq, “AA” Qeyri-hökümət təşkilatına çalışan 

işçinin əmək haqqı “A” layihəsi üzrə 300 manat, “B” layihəsi üzrə isə - 150 manatdır. Bu o 

anlama gəlmir ki, hər layihə üzrə  üzrə işçinin əmək haqqından muzdlu işlə bağlı ödəmə 

mənbəyində vergi (əmək haqqıdan gəlir vergisi) hesablandıqda ona ölkə üzrə yaşayış 

minimumunun 1 misli qədər güzəşt hesablanacaq. Bu zaman işçinin layihələr üzrə əmək 

haqqıları toplanır və cəmi əmək haqqı məbləğinə - 450,00 (300+150) manata güzəşt tətbiq 

edilir. Layihələr üzrə donorlara təqdim edilən əmək haqqının hesablanmasında gəlir vergisinin 

məbləğini əmək haqqı fondunun xüsüsi çəkisinə uyğun olaraq qeyd etmək olar. 

 

Sual 8.  Qeyri-hökümət təşkilatında çalışan işçinin əmək haqqı üzrə gəlir vergisinin 

hesablanması zamanı hansı güzəştlər nəzərdə tutulub? 

Cavab: Qeyd etdiyimiz kimi, Vergi Məcəlləsinin 102.1.6 maddəsinə uyğun olaraq, işçinin əsas iş 

yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) əmək haqqı 2500 manatadək olduqda, ölkə üzrə 

yaşayış minimumunun 1 misli qədər güzəşt edilir. Bundan əlavə, Vergi məcəlləsinə uyğun 

olaraq, işçinin statusuna uyğun olaraq aşağıdakı güzəştlər nəzərdə tutulub: 

 

1. Aşağıdakı fiziki şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 400 

manat məbləğində azaldılır: 
- Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanlarının; 

- Sovet İttifaqı və Sosialist Əməyi Qəhrəmanlarının; 

- müharibə əlillərinin; 

- həlak olmuş, yaxud sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarının (ərlərinin); 

- 1941—1945-ci illərdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallar ilə təltif edilmiş 

şəxslərin; 

- qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müharibə veteranı adı almış şəxslərin; 

- Çernobıl AES-də qəza, mülki və ya hərbi təyinatlı atom obyektlərində digər radiasiya qəzaları 

nəticəsində, habelə nüvə qurğularının hər hansı növləri, o cümlədən nüvə silahı və kosmik 

texnika ilə bağlı olan sınaqlar, təlimlər və başqa işlər nəticəsində şüa xəstəliyinə və şüa yükü ilə 

əlaqədar xəstəliyə tutulmuş və ya bu xəstəlikləri keçirmiş  şəxslərin. 

 

2. I və II qrup əlillərin (müharibə əlillərindən başqa), sağlamlıq imkanları məhdud 18 

yaşınadək şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 200 manat 

məbləğində azaldılır. 

 

3.Aşağıdakı fiziki şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 100 

manat məbləğində azaldılır: 
- həlak olmuş, yaxud sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin valideynləri, habelə vəzifələrinin icrası 

zamanı həlak olmuş dövlət qulluqçularının valideynləri və arvadları (ərləri). 

- 1990-cı il yanvarın 20-də SSRİ qoşunlarının müdaxiləsi nəticəsində, habelə Azərbaycan 

Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı həlak olmuş şəxslərin valideynləri və 

arvadları (ərləri). 
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Bu şəxslərin arvadlarına (ərlərinə) güzəşt o halda verilirki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar; 

- Əfqanıstana və döyüş əməliyyatları  aparılan başqa ölkələrə göndərilmiş hərbi qulluqçular və 

təlim-yoxlama toplanışlarına çağırılmış hərbi vəzifəlilər; 

- daimi qulluq tələb edən sağlamlıq imkanları məhdud uşağa və ya I qrup əlilə baxan və onunla 

birlikdə yaşayan valideynlərdən biri (özlərinin istəyi ilə), arvad (ər), himayəçi və ya qəyyum; 

- məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər.  

 

Bu güzəşt mənzil qanunvericiliyinə və ya mülki hüquqi əqdlərə əsasən ayrıca mənzil sahəsi əldə 

etməsi nəticəsində daimi məskunlaşmış şəxslərə şamil edilmir. 

 

Bir xüsusi məqamı qeyd edək ki, fiziki şəxsin yuxarıdakı 3 bənd üzrə 1-dən artıq güzəşt 

hüququ olduqda, ona bu güzəştlərdən biri, məbləğcə ən böyük olanı şamil edilir. 

 

4. Qohumluq dərəcəsindən asılı olmayaraq himayəsində azı üç nəfər, o cümlədən gündüz 

təhsil alan 23 yaşınadək şagirdlər və tələbələr olan ər və ya arvaddan birinin vergi 

tutulmalı olan aylıq gəliri 50 manat məbləğində azaldılır. 
 

Bu qayda uşaqların 18 yaşa, tələbələrin və şagirdlərin 23 yaşa çatdığı ilin sonunadək, habelə 

uşaqların və himayədəkilərin öldüyü hallarda ölüm ilinin sonunadək saxlanılır. Fiziki şəxslərin 

vergi  tutulan gəliri uşağın doğulduğu və himayədə olanın himayəyə götürüldüyü aydan 

başlayaraq azaldılır. Himayədə olanların sayı il ərzində azaldıqda (uşaqların ölüm halları istisna 

olmaqla) himayədə olanların sayının azaldığı aydan sonrakı aydan başlayaraq onların saxlanması 

üçün məbləğin çıxılmasına xitam verilir. 

 

Bəs, kimlər himayədə olanlara aid edilmirlər? Vergi Məcəlləsinə görə: 
- təqaüd, pensiya və işsizlik müavinəti alan şəxslər (uşaqlardan başqa); 

- dövlət təminatında olan şəxslər (texniki-peşə məktəblərinin şagirdləri, uşaq və körpə evlərində 

tərbiyə alanlar); 

- xüsusi məktəblərin şagirdləri və internat evlərində olan, saxlanmasına görə qəyyumlardan haqq 

alınmayan uşaqlar, habelə tam dövlət təminatındakı məktəblər yanında internatlarda olan uşaqlar. 

Vergi Məcəlləsində yazılır ki, əmək haqqından  tutulan vergi hesablanarkən fiziki şəxslərin bu 

maddədə sadalanan vergi güzəştləri hüququ müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

müəyyənləşdirilmiş sənədlərin təqdim edildiyi andan yaranır və  yalnız fiziki şəxsin əsas iş 

yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) həyata keçirilir. 

Tutaq ki, “AA” qeyri-hökümət təşkilatında çalışan Əliyev məcburi köckün statusuna malikdir və 

aldığı əmək haqqı 300, 00 manat təşkil edir. İşçinin əmək haqqı hesablanan gəlir vergisi 8,96 

manat (300 manat- 136,00 (ölkə üzrə yaşayış minimumu qədər güzəşt) – 100,00 (məcburi 

köckün statusuna görə güzəşt)) təşkil edəcək. 

 

Sual 9.  Əmək haqqı fondundan hesablanan gəlir vergisi və məcburi dövlət sosial 

sığortasının ödənilmə müddətinin son tarixi necə müəyyənləşir? 

Cavab: Vergi qanunvericiliyinə əsasən, fiziki şəxslərə muzdlu işlə əlaqədar gəlir, habelə icarə və 

ya xidmət haqları ödənilərkən hesablanan vergilər növbəti ayın 20-dən gec  olmayaraq dövlət 

büdcəsinə köçürülməlidir. 

Sosial qanunvericiliyə gəlincə isə, hər ay üçün hesablanmış məcburi dövlət sosial sığorta haqqı 

əmək haqqı və digər gəlirlər üzrə ödənişlərlə eyni vaxtda, lakin sonrakı ayın 15-dən gec 

olmayaraq, tam məbləğdə nağd və ya nağdsız hesablaşma qaydasında ödənilməlidir.  
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Sual 10.  Qeyri-hökümət təşkilatında xidmət müqaviləsi ilə cəlb edilən ekspertin gəlir 

vergisi və məcburi dövlət sosial sığortası necə hesablanmalıdır? 

Cavab:  Vergi Məcəlləsinin 125.1.6-ci maddəsinə əsasən, rezident müəssisəsinin və ya 

sahibkarın muzdlu işlə əlaqədar ödədiyi gəlir Vergi Məcəlləsinin Məcəllənin 101-ci maddəsində 

göstərilən dərəcələrlə tutulmalıdır. Bu cür xidmətə görə hesablanan məcburi dövlət sosial sığorta 

haqqı isə “Sosial sığorta haqqında” qanuna uyğun olaraq hesablanır. Belə ki, qanunun 14-cü 

maddəsinə - “Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı”na əsasən, mülki hüquqi xarakterli müqavilə 

üzrə ödəyənlər üçün (sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər istisna olmaqla) ödəmə 

mənbəyindən tutulmaqla gəlirin 25 faiz miqdarında məcburi dövlət sosial sığorta 

hesablanmalıdır. 

 

Misal üçün, “AA” Qeyri-hökümət təşkilatı xidmət müqaviləsi imzaladığı VÖEN-i olmayan şəxsə 

təlimçi kimi 300 manat xidmət hesablayıb. Bu zaman hesablanmış gəlir vergisi 42,00 manat (300 

x 14 faiz), məcburi dövlət sosial sığortası isə 75,00 (300 x 25 faiz) hesablandığından ekspertə 

ödəniləcək məbləğ 183,00 (300-42-75) manat təşkil edəcək. 

 

Sual 11.  Qeyri-hökümət təşkilatı icarəyə götürdüyü ofisin icarə haqqına görə vergini necə 

hesablamalıdır? 

Cavab: Qeyri hökümət təşkilatı icarəyə götürdüyü ofisə hesablanan icarə haqqı məbləğindən 

ödəmə mənbəyindən 14 faiz vergi tutaraq dövlət büdcəsinə ödəməlidir. Həmçinin, hesablanmış 

icarə haqqına görə həmin rüb üzrə ödəmə mənbəyindən tutulan vergi bəyannaməsini rübdən 

sonrakı ayın 20-nə qədər təqdim etməlidir.  

 

Tərəflər arasında icarə haqqı müəyyənləşdirilərkən, həmin dövrə olan bazar qiyməti əsas 

götürülməlidir. Cünki, Vergi Məcəlləsinin 14.3.5-ci maddəsinə uyğun olaraq, vergi orqanları 

daşınmaz əmlakın (yaşayış fondu istisna olmaqla) vergitutma məqsədləri ucun aylıq icarə 

haqqının məbləğinin muəyyən edilməsi zərurəti yarandıqda bazar qiymətini əsas götürmək 

hüququna malikdir.  

 

Sual 12.  Qeyri-hökümət təşkilatı vergi hesablamaları ilə bağlı hansı hesabatları təqdim 

etməlidir? 

Cavab: Fəaliyyətindən asılı olaraq, qeyri-hökümət təşkilatı aşağıdakı hallar üzrə vergi və sosial 

hesabatlar təqdim etməlidir: 

 

Sıra Bəyannamənin növü Hesabat dövrü Qeyd 

1 Sadələşdirilmiş vergi Rüblük Sadələşdirilmiş vergi ödəyici kimi qeydiyyata  alınan 

QHT-lər rüblük olaraq sadələşdirilmiş vergiyə cəlb 

olunan kommersiya (birja) fəaliyyəti və muzdlu işlə 

əlaqədər hesablanan gəlir haqqında verilir 

2 Muzdlu işlə əlaqədar 

ödəmə mənbəyindən 

tutulan vergi 

bəyannaməsi 

ƏDV və 

sadələşdirilmiş vergi 

ödəyiciləri üzrə 

hesabat dövrü- vergi 

ili, bütün digər 

hallarda isə rübdür. 

İllik bəyannamədə muzdlu işlə bağlı gəlirlərin məbləğ 

və ay təsnifatı ilə yanaşı, ştat sayı üzrə əmək haqqı 

fondu üzrə və digər məlumatlar öz əksini tapır. 

3 Ödəmə mənbəyindən Rüblük Qeyri-hökümət təşkilatları VÖEN-i olmayan şəxslərə 
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tutulan vergi 

bəyannaməsi 

icarə və ya xidmət haqqı ödədikdə, ödəmə 

mənbəyindən vergi tutmağa borcludur. Bu hallarda 

artıq vergi orqanına verginin hesablandığı rüb üzrə 

hesabat təqdim etməlidir. 

4 ƏDV bəyannaməsi Aylıq ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyata alınan QHT-lər aylıq 

olaraq ƏDV-yə cəlb olunan kommersiya (birja) 

fəaliyyəti və muzdlu işlə əlaqədər hesablanan gəlir 

haqqında verilir. 

5 Mənfəət vergisi 

bəyannaməsi 

İllik Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi istisna olmaqla, digər 

formada qeydiyyata alınan QHT-lər illik olaraq 

maliyyə fəaliyyətinin nəticəsi haqqında məlumatları 

vergi orqanına hesabat formasına təqdim etməlidir. 

 

Əmlak, torpaq, yol və s. vergi bəyannaməsi təşkilatın fəaliyyəti və qeydiyyat növünə uyğun 

olaraq təqdim olunur. 

 

Sual 13.  Qeyri-hökümət təşkilatları məcburi dövlət sosial siğortası ilə bağlı hesablamalarla 

əlaqədar hansı hesabatları təqdim etməlidir? 

Cavab: Sosial qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq, QHT uçota alındığı DSMF oqranına 

hər rüb və hər il hesablanmış və ödənilmiş məcburi dövlət sosial sığorta haqqı və digər daxil 

olan məbləğlər barədə hesabat təqdim etməlidir. Hər rüb üçün hesabat həmin rübdən sonra gələn 

birinci ayın 20-dən gec olmayaraq və hər rüb üçün ayrı-ayrılıqda DSMF orqanına təqdim 

edilməlidir. Aprelin, iyulun, oktyabrın və yanvarın 20-i iş günü olmayan dövrə təsadüf edərsə, 

hesabatın təqdim olunması müddəti ayın 20-dən sonra gələn birinci iş gününə qədər artırılır. İllik 

hesabat hər il üçün növbəti ilin mart ayının 1-nə kimi təqdim edilməlidir. 

  

Sual 14.  Qeyri-hökümət təşkilatlarında respublikadaxili ezamiyyələrin hesablanması necə 

həyata keçirilməlidir? 

Cavab: Nazirlər Kabinetinin 25 yanvar 2008-ci il tarixli «Ezamiyyə xərclərinin normaları 

haqqında» qərarı var. Həmin qərarda yazılıb: 

 

1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində ezamiyyə xərclərinin 1 günlük norması Bakı şəhərində 

65,0 manat, Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvan şəhərlərində 50,0 manat, respublika tabeli digər 

şəhərlərdə, rayon mərkəzlərində, şəhər tipli qəsəbələrdə və kəndlərdə 45,0 manat müəyyən 

edilsin. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində ezamiyyə xərclərinin müəyyən edilmiş 1 günlük 

normasının 80 faizini mehmanxana xərcləri təşkil edir. 

1-1. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində ezamiyyə zamanı mehmanxana 

xərcləri barədə müvafiq təsdiqedici sənədlər təqdim edilmədiyi hallarda, ezamiyyə xərclərinin 1 

günlük normasının mehmanxana xərcləri üçün müəyyən edilmiş hissəsinin 50 faizi ödənilir. 

 

Qaydalardan göründüyü kimi, gündəlik xərclərin təsdiqi üçün hər hansı sənəd təsdiq edilmir, 

amma mehmanxana xidməti üçün sənəd tələb edilir. Əgər ezam olunan şəxs, mehmanxana xərci 

üçün hər hansı sənəd təqdim edə bilməzsə, bu zaman ona hesablanmalı olan mehmanxana 

məbləğinin 50 faizi həcmində ödəniş həyata keçiriləcək. 
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Misal üçün, regionda yerləşən “AA” təşkilatı işçisini Bakı şəhərinə 2 gecə qalmaq şərtilə 3 

günlük ezam edir. Bu zaman  işçiyə hesablanacaq ezamiyyə haqqı aşağıdakı qaydada 

hesablanacaq: 

Gündəlik xərci – 39 manat (65 manat x 20 faiz x 3 gün)  

Mehmanxan xərci – 104 manat (65 manat x 80 faiz x 2 gün) 

Cəmi – 143 (39+104) manat 

 

Təbii ki, təşkilat qrant layihəsinin büdcəsi və ya təşkilatın gəliri hesabına işçiyə daha yüksək 

məbləğdə ezamiyyə haqqı ödəyə bilər. Ezamiyyə normasından artıq olan hissəsinin təsdiqləyən 

sənəd olarsa, bu məbləğ işçinin vergi tutulan gəlirinə aid edilmir. Amma ezamiyyə xərclərinin 

normadan artıq olan hissəsi müvafiq sənədlərlə təsdiqlənmədikdə isə həmin məbləğ işçinin 

muzdlu işlə əlaqədar alınan aylıq gəlirinə daxil edilir və Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsində 

qeyd olunan dərəcələrlə işəgötürən tərəfindən gəlir vergisinə cəlb edilir. 

 

Sual 15.  Qeyri-hökümət təşkilatlarında kassa limiti ilə bağlı hansı məhdudiyyətlər var? 

Cavab:  Təşkilatlarda kassa limitinin məbləği ilə hal-hazırda konkret hər hansı qərar yoxdur. 

Vaxtılə,  Milli Məclisin 28 mart 1995-ci il tarixli, 1004 saylı qərarı var idi. Həmin qərarda 

kassada limit məbləğinin saxlanması haqqında Milli Banka tapşırıqlar verilmişdi. Artıq 03 mart 

2006-cı il tarixindən, 1004 saylı qərar qüvvədən düşüb. Bu o deməkdir ki, artıq kassa limiti 

haqqında məhdudiyyət yoxdur.  

 

Amma Vergi Məcəlləsində kassa limiti ilə bağlı məhdudiyyət var. Belə ki, əgər kassa 

inventarizasiya nəticəsində həmin məbləğ qədər çatışmazlıq aşkara olunarsa, onda Vergi 

Məcəlləsinin aşağıdakı maddəsi ilə maliyyə sanksiyası tətbiq olunmalıdır. 

 

58.8. Xammalın, materialların, yarımfabrikatların, hazır məhsulların və digər sərvətlərin, 

habelə pul vəsaitinin 1000 manatdan çox olan məbləğdə uçotdan gizlədilməsinə və ya uçota 

alınmamasına görə vergi ödəyicisinə: 

58.8.1. gizlədilmiş və ya uçota alınmamış sərvətlərin və ya vəsaitin ümumi məbləğinin 1000 

manatdan çox olan hissəsinə — 5 faiz miqdarında; 

58.8.2. il ərzində belə hallara təkrar yol verildikdə, gizlədilmiş və ya uçota alınmamış sərvətlərin 

və ya vəsaitin ümumi məbləğinin 1000manatdan çox olan hissəsinə — 10 faizi miqdarında 

maliyyə sanksiyası tətbiq edilir. 
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VI. BÖLMƏ:  QEYRİ – HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARINDA İSTİFADƏ  

                         OLUNAN NÜMUNƏVİ MÜHASİBAT SƏNƏDLƏRİ  

 

 

6.1. Əmək müqaviləsinin nümunəvi forması  

 

§1. Əmək müqaviləsini (kontraktını) bağlayan tərəflər haqqında məlumatlar 

1.1. Bu əmək müqaviləsi (kontraktı), (bundan sonra ismin müvafiq halında «əmək müqaviləsi») 

işəgötürənin səlahiyyətlərini həyata keçirən 

“AA”  İctimai Birliyi 

(idarənin, müəssisənin, təşkilatın adı) 

İdarə Heyətinin sədri 

(vəzifəsinin adı) 

İşəgötürən:   Məmmədov Samir Əhməd oğlu 

_____________________________________________________ 

(adı, atasının adı və soyadı) 

İşçi Əliyev Həzi Nağı oğlu 

(adı, atasının adı və soyadı) 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəxsiyyət vəsiqəsi AZE 

№11111111, 10.01.2010-cu ildə verilib, Suraxını RPİ, Pin kod:0yxdvtq 

(vətəndaşlığı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd, onun nömrəsi, pin kodu, verildiyi tarix və onu verən 

orqanın adı) 

Ali, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, ixtisası mühasib,SSN 1204197400010 

(təhsili, ixtisası, sənəti, peşəsi, bitirdiyi təhsil müəssisəsinin adı, ilk dəfə əmək fəaliyyətinə 

başlayanlar istisna olmaqla, dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi) 

arasında «01» mart 2016-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə (bundan 

sonra "Əmək Məcəlləsi") müvafiq olaraq bağlanmışdır. 

1.2. İşçi “AA” İctimai Birlik, baş mühasib və əsas iş yeri vəzifəsinə (peşəsinə), işə qəbul 

(təyin) edilir. 

1.3. Bu əmək müqaviləsi bağlanan gündən yaranmış əmək münasi bətləri, tərəflərin hüquqları, 

vəzifələri və məsuliyyəti Əmək Məcəlləsiilə müəyyən edilmiş qaydalarla və prinsiplərlə 

tənzimlənir. 

 

§2. Əmək müqaviləsinin müddəti 

2.1. Bu əmək müqaviləsi müddətsiz bağlanmışdır hə 

   (hə, yox) 

2.2. İşin birinci 2 (iki) ayı sınaq müddəti hesab edilir. Sınaq müddəti ərzində tərəflərdən biri 

digərini 3 (üç) gün əvvəl xəbərdarlıq etməklə əmək müqaviləsini birtərəfli qaydada poza bilər. 

2.3. Bu əmək müqaviləsi işin xüsusiyyətinə görə «01» mart 2016-ci il tarixindən müddətsiz 

bağlanmışdır. 

2.4. İşçi əmək müqaviləsi bildirişinin təqdm olunduğu tarixdən işə başlayır. 

 

§3. İşçinin əmək funksiyası 

3.1. İşçi aşağıdakı əmək funksiyasının icrasını öhdəsinə götürür: 

a) İşçinin əmək funksiyaları əmək müqaviləsinə əlavə olaraq tərtib olunmuş və imzalanmış 

vəzifə təlimatı ilə tənzimlənir; 
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b) İşçi vəzifə təlimatında olan bütün əmək funksiyalarına əməl etməyə cavabdehlik daşıyır; 

c) _____________________________________________________; 

(əmək funksiyası tam təfsilatı ilə sadalanmalıdır) 

3.2. Bu əmək funksiyasından hər hansı birinin və ya bir neçəsinin dəyişdirilməsinə, habelə onlara 

əlavə funksiyanın daxil edilməsinə yalnız tərəflərin razılığı ilə yol verilir. 

3.3. İşçi Əmək Məcəlləsinin 10-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş əsas vəzifələrinin və bu əmək 

funksiyasının vaxtında, keyfiyyətlə yerinə ye tirilməsinə əməl etməlidir. 

3.4. İşçi əmək funksiyasının icrası zamanı işəgötürənin istehsal fəaliyyəti ilə bağlı özünün 

ixtiraları, səmərələşdirici təklifləri barədə dərhal ona məlumat verməlidir. İşəgötürən öz 

növbəsində həmin ixtiraların, işçinin müəlliflik hüququnun və mülkiyyətçinin mənafeyinin 

qorunması üçün konkret tədbirlər görməlidir. 

 

§4. Əmək şəraitinin şərtləri 

İşəgötürən aşağıdakı əmək şəraiti yaradılmasını və onun şərtlərinin təmin olunmasını öhdəsinə 

götürür: 

Əmək haqqı üzrə 

4.1. İşçiyə hər ay 300 (üç yüz) manat məbləğində əməkhaqqı ödənilir. 

4.2. Əməkhaqqı: 

300 (üç yüz) manat məbləğində tarif haqqından (vəzifə maaşından); 

tarif haqqına (vəzifə maaşına) rübün son ayında 50% faiz miqdarında əlavədən ibarətdir. 

4.3. İşçiyə ilin sonunda aylıq vəzifə maaşının 50%-i məbləğində mükafat verilir. 

4.4. İşçi əmək funksiyası -------------_________ əmək şəraitli iş yerində (zərərli, ağır, yeraltı və 

s.) icra etdiyi üçün onun əməkhaqqına ______------_________məbləğdə əlavə müəyyən edilir. 

4.5. İşçi iş vaxtından artıq - istirahət, səsvermə, beynəlxalq hüzn günü və iş günü hesab 

edilməyən bayram günlərində işlədikdə ona normadan artıq işlənmiş hər saat üçün aylıq 

əməkhaqqının gündəlik və saatlıq normasının ikiqat məbləğində və istirahət, səsvermə, 

beynəlxalq hüzn günü və iş günü hesab edilməyən bayram günləri üçün isə gündəlik normanın 

ikiqat məbləğində ödəniş olunacaq. 

4.6. Əməkhaqqı: 

ayda bir dəfə hər ayın əməkhaqqı növbəti ayın 3-nə kimi ödənilir; 

əməkhaqqı və digər ödənişlər işçinin ___________________əməkhaqqı üçün nəzərdə tutulmuş 

kredit kartına köçürülür. 

4.7. Tərəflərin əməkhaqqının ödənilməsi barədə razılığa gəldikləri digər şərtlər: 

_____________________________________. 

4.8. Əməkhaqqından yalnız qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada tutulmalara 

yol verilir. Həmin tutulmalar haqqında işçi qabaqcadan məlumatlandırılır. 

Əməyin mühafizəsi üzrə 

4.9. İşçinin sağlamlığının, əməyinin mühafizəsinin təmin olunması üçün sanitariya və gigiyena 

normalarına cavab verən iş yeri və iş şəraiti yaradılır. 

4.10. İşçi _---------------__ xüsusi mühafizə vasitələri ilə təmin edilir. 

4.11. İşçi zərərli amillərdən sağlamlığının mühafizəsi üçün xüsusi __-------------------------

____________ qida məhsulları ilə təmin edilir. 

4.12. İşçi əməyin mühafizəsi normaları ilə ________--------_______ bir dəfədən az olmayaraq 

təlimatlandırılır. 

4.13. İşçi özünün və iş yoldaşlarının həyatının və sağlamlığının qorunması üçün müəyyən 

edilmiş əməyin mühafizəsi qaydalarına və normalarına əməl etməyə borcludur. 
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4.14. İşəgötürən işçini istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək 

qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığortalamalıdır. 

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində işçinin həyatına və sağlamlığına 

dəyən zərərlə bağlı onun peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsinə və ya ölümünə görə 

qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada və məbləğdə sığorta ödənişi verilir. 

4.15. İşəgötürənin təqsiri üzündən əməyin mühafizəsi normaları və qaydaları pozulduğuna görə 

işçi həlak olarsa, onun himayəsində olan şəxslər qarşısında işəgötürən qanunvericilikdə nəzərdə 

tutulan qaydada maddi məsuliyyət daşıyır. 

İş və istirahət vaxtı üzrə 

4.16. İşçi gündə 8 saat, həftədə isə 40 saatdan çox olmayaraq işləyir. 

4.17. İş saat 09.00-da başlanır, saat 18.00-də qurtarır. 

4.18. Nahar vaxtı saat 13.00-dan saat 14.00-dəkdir. 

4.19. İşçi hər gün ___---------------------------- saat natamam iş günü işləyir. 

4.20. İşçi həftədə __ ------------------------------_________gün natamam iş həftəsi ilə işləyir. 

4.21. İş __________ ___---------------------------- ________növbəlidir: 

Birinci növbə saat ___--------______başlanır və saat ___-------- _______qurtarır. 

İkinci növbə saat _____--------______başlanır və saat ___-------- _______qurtarır. 

Üçüncü növbə saat _____--------_________başlanır və saat --------__qurtarır. 

4.22. İşə gəlib getməsi üçün nəqliyyatla təmin edilir                      yox 

                                                                                                             (hə/yox) 

4.23. İstirahət günləri hər həftənin şənbə, bazar günləridir. 

4.24. İşçiyə iş vaxtından artıq işlərin yerinə yetirilməsinə görə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan 

məbləğdən _________ artıq məbləğdə haqq ödənilir; 

4.25. İşçi iş vaxtından kənar vaxtda və ya işəgötürənin razılığı ilə iş vaxtı ərzində işəgötürənlə 

rəqabətdə olmayan müəssisədə əlavə iş yerində əvəzçilik üzrə işləyə bilər. 

Məzuniyyət üzrə 

4.26. İşçinin iş ilini 01 mart 2016-ci il tarixindən 28 fevral 2017-ci il tarixinə kimi 12 aydan 

ibarət dövr əhatə edir və ona hər növbəti iş ili üçün müddəti Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən 

edilmiş əmək məzuniyyəti verilir. 

4.27. Əsas məzuniyyətin müddəti 30 təqvim günüdür. 

4.28. Əlavə məzuniyyət müddəti: 

əmək stajına görə 2 təqvim günü; 

əmək şəraitinin xarakterinə görə ________-------- ____________ təqvim günü; 

14 yaşadək ikidən çox uşağı olan qadına _____------- ______________ təqvim günü; 

kollektiv müqavilə (saziş) üzrə _________-------___________ təqvim günü. 

4.29. Əmək məzuniyyətinin ümumi müddəti ____təqvim günü. 

4.30. Əmək məzuniyyətinə çıxarkən: 

________------------________________ məbləğdə sosial-məişət müavinəti verilir; 

bundan savayı sanatoriya-kurort müalicəsi, turizm səfərlərinə getməsi, məzuniyyətin daha 

mənalı keçirilməsi üçün ____________------------____________ tədbirlər görülür. 

                                                                 (konkret tədbir və ya pul ödənişi) 

4.31. Təhsil almaqla əlaqədar ödənişli məzuniyyətlər Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulan 

müddətdə verilir və işəgötürən bununla yanaşı işçinin təhsilini artırmaq üçün zəruri tədbirləri 

görməyi öhdəsinə götürür. 

4.32. Ödənişsiz məzuniyyətdən Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda, habelə 

işəgötürənlə razılıq əsasında istifadə edilir. 



53 

 

Bədən tərbiyəsi və idman üzrə 

4.33. İşçiyə bədən tərbiyəsi və idmanla, o cümlədən iş recimi şəraitində və işdən sonrakı 

reabilitasiya və peşəkar-tətbiqi məşqlərlə, idman-sağlamlıq turizmi ilə məşğul ola bilməsi üçün 

şərait yaradılır. 

4.34. İşçinin bədən tərbiyəsi və idman şəraiti məsələləri üzrə şərtlər: 

_______________________________________________________ 

Tərəflərin müəyyən etdiyi, habelə kollektiv müqavilədə (sazişdə) 

nəzərdə tutulan digər əlavə şərtlər 

4.33. _________________________________________________. 

4.34. __________________________________________________ 

4.35. _________________________________________________. 

(bütün əlavə şərtlər təfsilatı ilə sadalanmalıdır). 

 

§5. Birinin digərinə vurduğu ziyana görə tərəflərin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti 

5.1. Bu əmək müqaviləsinin tərəflərindən biri digərinin əmlakına, səhhətinə, maddi, istehsal, 

kommersiya maraqlarına, qanunla qorunan mənafelərinə ziyan vurarsa, digər tərəf qarşısında 

qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada maddi və mənəvi məsuliyyət daşıyır. 

5.2. Tərəflər istehsal və icra riski istisna olmaqla biri digərinə ziyan vurarsa, dəyən zərəri könüllü 

şəkildə digər tərəfə ödəməyi öhdəsinə götürürlər. Əgər bir tərəf digər tərəfin hüquqlarını pozaraq 

qarşılıqlı şəkildə dəyən zərərin ödənilməsi razılığına gəlməzsə, ziyan dəyən tərəf 

məhkəmə qaydasında ziyanın ödənilməsini təmin etmək hüququna malikdir. 

5.3. Tərəflər məhkəməyə müraciət etmədən vurulan ziyandan əmələ gələn öhdəliklərinin özləri 

tərəfindən həllinə üstünlük verirlər. 

 

§6. Sosial müdafiə məsələləri 

6.1. İşçinin məcburi dövlət sosial sığortası üçün qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada hər 

ay əmək haqqından 3% tutulmalar və əmək haqqına 22% hesablamalar aparılaraq sığorta haqqı 

DSMF orqanlarına ödənilir və işəgötürən tərəfindən o, _____________--------------- 

____ məbləğdə əlavə sığorta edilir. 

6.2. İşçinin sosial müdafiə olunması, güzəşt və imtiyazları, sosial sığorta hüququ təmin edilir. 

6.3. İşçiyə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi ilə əlaqədar qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş qaydada və məbləğdə müavinət verilir. 

 

§7. Mülkiyyət münasibətlərinin tənzimlənməsi 

7.1. İşçi iş vaxtı ərzində həm onun bilavasitə istifadəsinə verilən, həm də başqa istehsal 

vasitələrinin — maşın, mexanizm, avadanlıq, cihaz və alətlərin, qurğuların, habelə işəgötürənin 

mülkiyyətində olan digər əmlakın qorunmasına cavabdehdir. 

7.2. İşçinin müəssisənin mülkiyyətində ________------------ _____________ qədər payı var və 

işəgötürənlə mülkiyyət münasibətləri həmin paya mütənasib olaraq qanunvericiliklə müəyyən 

edilən qaydada tənzimlənir. 

7.3. İşçi müəssisənin mülkiyyətindəki payına görə nizamnamə ilə müəyyən edilən ____-----------

---_ məbləğdə dividend almaq hüququna malikdir. 

7.4. İşçi əmək funksiyasının icrası zamanı özünün aşağıdakı şəxsi əmlakından istifadə edir: 

a) 

_________________________________________________________; 

b) 

_________________________________________________________. 
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7.5. İşəgötürən işçinin əmlakının mühafizəsinə və aşınmasına görə əvəzinin ödənilməsinə 

cavabdehdir. 

7.6. İşçi işəgötürənin kommersiya və istehsal sirrinin qorunmasına cavab dehdir və bu sirləri 

yaymağa görə qanunvericilikdə və bu əmək müqaviləsində nəzərdə tutulan məsuliyyəti daşıyır. 

 

§8. Əmək müqaviləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə məlumatlar 

8.1. Bu əmək müqaviləsinə birtərəfli qaydada aparılmış dəyişikliklərin, əlavələrin, düzəlişlərin 

hüquqi qüvvəsi yoxdur. 

8.2. Bu əmək müqaviləsinə aşağıdakı dəyişikliklər, əlavələr edilmişdir: 

a) ___________________________________________________; 

b) 

_______________________________________________________; 

c) 

_______________________________________________________. 

(bütün dəyişikliklər və əlavələr təfsilatı ilə sadalanmalıdır). 

8.3. Tərəfimizdən razılaşdırılmış dəyişikliklər və əlavələr dərhal (_____________ gündən gec 

olmayaraq) qüvvəyə minir və bu əmək müqaviləsinin tərkib hissəsini təşkil edir. 

İmzalar: 

___________________________________ İşəgötürən 

___________________________________ İşçi 

 

§9. Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi 

9.1. Bu Əmək müqaviləsi Əmək Məcəlləsinin 68, 69, 70, 73, 74 və 75-ci maddələrində nəzərdə 

tutulan əsaslarla və qaydalara ciddi əməl olunmaqla tərəflərin birinin təşəbbüsü ilə ləğv edilə 

bilər. 

9.2. İşəgötürən tərəfindən bu əmək müqaviləsi ləğv edilərkən işçi qanunvericilikdə nəzərdə 

tutulan hallarda xəbərdar edilir. 

9.3. İşçi tərəfindən bu əmək müqaviləsi ləğv edilməzdən əvvəl işəgötürən bir təqvim ayı 

qabaqcadan xəbərdar edilməlidir. 

9.4. İşçiyə işəgötürən tərəfindən zor işlədilərək, hədə-qorxu gəlinərək, yaxud hər hansı başqa 

üsulla onun iradəsinin əleyhinə bu əmək müqaviləsinin ləğvinə məcbur edilməsinə yol verilmir. 

9.5. Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi barədə tərəflərin müəyyən etdiyi hallar: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

§10. Yekun qaydalar 

10.1. Bu əmək müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddət ərzində tərəflər yaranan əmək 

mübahisələrinin həllinə qarşılıqlı anlaşma və razılıq yolu ilə, biri digərinin hüquqlarını pozmadan 

nail olacaqlar. Tərəflər əmək mübahisələrinin həlli haqqında razılığa gəlmədikdə mübahisənin 

məhkəmə qaydasında araşdırılması hüququndan istifadə edəcəklər. 

10.2. Bu əmək müqaviləsi iki nüsxədə tərtib edilib, onlardan biri işçidə, digəri isə işəgötürəndə 

saxlanılır. 

10.3. Tərəflər bu əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərinin icrasını üçüncü şəxslərə həvalə edə 

bilməzlər. 



55 

 

10.4. Tərəflər bu əmək müqaviləsi ilə nəzərdə tutulmamış, habelə bilavasitə Əmək Məcəlləsi ilə 

müəyyən edilən hallar istisna olmaqla, üçüncü şəxslər qarşısında biri digərinin öhdəliklərinə görə 

cavabdehlik daşımırlar. 

10.5. Tərəflər bu əmək müqaviləsinin şərtlərini, Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən edilən vəzifələrini, 

habelə biri digərinin qanuni mənafelərini və hüquqlarını pozarsa, təqsirkar tərəfin məsuliyyətə 

cəlb edilməsini müvafiq dövlət orqanlarından, mülkiyyətçidən tələb etmək hüququna malikdirlər. 

10.6. Bu əmək müqaviləsinin şərtlərini, bu şərtlərdən irəli gələn öhdəliklərimizi vicdanla yerinə 

yetirəcək, şəxsi, maddi, maliyyə, istehsal maraqlarımıza, habelə ictimai birliklərdə və siyasi 

partiyalarda müstəqil iştirakımıza qarşılıqlı hörmət göstərəcəyik. 

 

§11. Tərəflərin imzaları və ünvanları 

11.1. İşəgötürənin vəzifəsi, adı, atasının adı və soyadı, habelə müştərisi olduğu bankın adı, 

hesablaşma hesablarının nömrələri, kodu, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmağa hüquq verən 

xüsusi razılığın məlumatları göstərilməklə hüquqi ünvanı: 

 

Möhürü İmzası: 

11.2. İşçinin adı, atasının adı və soyadı göstərilməklə ünvanı: 

 

İmzası:  

Tarix: 
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6.2. Tam məsuliyyət haqqında müqavilənin nümunəvi forması  

 

Tam maddi məsuliyyət haqqında nümunəvi fərdi  

MÜQAVİLƏ 

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinə əsasən, müəssisə, idarə, təşkilat işçilərə verilən 

maddi sərvətlərin saxlanması, emalı, satışı (buraxılışı), daşınması və ya istehsal prosesində 

tətbiqi ilə bilavasitə əlaqədar vəzifələr tutan və ya bu cür işləri yerinə yetirən 18 yaşına catmış 

işçi ilə onun tutduğu vəzifə və gördüyü iş Azərbayçan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən 

təsdiq edilmiş xüsusi siyahıya uyğun gəldikdə onunla tam məsuliyyət haqqında nümunəvi fərdi 

müqavilə bağlayır.  

TƏRƏFLƏRDƏN: İnzibati idarə heyəti adlanacaq 1-ci tərəf  

Müəssisənin adı və onun rəhbərlərinin, yaxud rəhbərinin müavini vəzifəsi, 

______________ Məmmədov Samir Əhməd oğlu __________________ 

                               soyadı, adı və atasının adı 

İşci (maddi məsul şəxs) adlanaçaq 2-ci 

tərəf_______________________Xəzinədar___________________________ 

                              Maddi məsul şəxsin vəzifəsi, 

__________________Əhmədov Nazim Sərdar oğlu______________ 

                                  soyadı, adı və atasının adı 

____________________Xəzinə_____________________________ 

                     (maddi sərvətlərin, görüləçək işlərin yeri) 

maddi sərvətləri gələcəkdə qoruyub saxlamaq məqsədi ilə aşağıdakı tələblərə əməl etməklə 

müqavilə bağlayır. 

1. İşci:_____Əhmədov Nazim Sərdar oğlu _____________________ 

             (vəzifəsi,soyadı, adı və atasının adı) 

___Xəzinədə olan pul vəsaitlərinin, onların ekvialentlərinin və digər maddi sərvətlərin 

qorunub saxlanılması_________ 

 (görəcəyi işin adı ) 

ona inzibati idarə heyəti tərəfindən etibar edilmiş maddi sərvətləri qoruyub saxlamağı, görülüçək 

işi layiqinçə yerinə yetirməyi tam məsuliyyəti ilə öz üzərinə götürür və aşağıdakı vəzifələrə əməl 

etməyə borcludur: 

a) Ona etibar edilmiş maddi sərvətlərin və görüləcək işlərin qeydinə qalmalı, eyni zamanda 

idarəyə, müəssisəyə və təşkilata heç bir səbəb üzündən ziyan vurmamalı və ziyankarlığa qarşı 

mübariz olmalıdır; 

b) Müəssisənin, idarənin, təşkilatın rəhbərliyinə vaxtlı-vaxtında öhdəsində olan maddi sərvətlərin 

təhlükəsizliyi barədə məlumat verməli və lazım gəldikdə qorxulu vəziyyətin səbəblərini 

aydınlaşdırmalıdır; 

v) Ona etibar edilmiş maddi sərvətlərin, pul vəsaitlərinin və görüləçək başqa işlərin dəqiq 

uçotunu aparmalı, müəyyən edilmiş qaydada hesabat hazırlayıb, tələb olunan yerlərə təqdim 

etməlidir; 

q) Ona etibar edilmiş maddi sərvətlərin inventarizasiyasında iştirak etməlidir. 

 

2. inzibati idarə heyəti aşağıdakı tələbləri yerinə yetirməyə borcludur: 
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a) İşçiyə ona etibar edilmiş maddi sərvətlərin qorunub saxlanması və görüləcək işlərin layiqincə 

yerinə yetirilməsi ücün lazımi şərait yaratmalıdır; 

b) İşçini maddi sərvətlərin qorunub saxlanması və maddi ziyanın ödənilməsinə dair qüvvədə olan 

tam maddi məsuliyyət barədəki qanunveriçiliklə, həmçinin müəssisəyə, idarəyə, təşkilata dəyən 

ziyanın maddi-məsul şəxs tərəfindən ödənilməsi barədə təlimatlara, normativlərə və eyni 

zamanda saxlama, qəbul etmə, emal etmə, satış (buraxılış) daşınma, yaxud verilmiş maddi 

sərvətlərin istehsalda məsrəfi və başqa qaydalarla əvvəlcədən tanış etməlidir; 

v) Qəbul edilmiş qaydalar əsasında inventarizasiyanı həyata keçirməlidir; 

3. Maddi-məsul şəxsin günahı üzündən müəssisəyə, idarəyə, təşkilata dəyən zərərin məbləği 

müəyyən edildikdən sonra onun ödənişi mövcud qanuvericilik əsasında həyata kecirilir; 

4. Müəssisəyə, idarəyə, təşkilata dəyən zərər maddi-məsul şəxsin günahı üzündən olmazsa, onda 

maddi-məsul şəxs cavabdehlik daşımır; 

5. Bu müqavilə maddi-məsul şəxsin işlədiyi və ona etibar edilmiş maddi sərvətlərin saxlandığı 

dövr ərzində etibarlıdır (qüvvədədir); 

6. Bu müqavilə 2 (iki) nüsxədən ibarət tərtib edilir, birinçi nüsxəsi idarədə, ikinci nüsxəsi isə 

maddi-məsul şəxsdə saxlanılır. 

 

Müqavilədəki tərəflərin ünvanı: 

 

İdarə: 

 

İşci: _______________________ 

 

Müqavilədəki tərəflərin imzası: 

 

İdarə rəhbəri: 

 

İşçi: 

 

Müqavilənin bağlandığı tarix: 

 

M.Y. 
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6.3. Xidmət müqaviləsinin nümunəvi forması  

 

XİDMƏT MÜQAVİLƏSİ 

Bakı şəhəri «___»______20 -ci il. 

 

Bir tərəfdən «AA» İctimai Birliyi (bundan sonra SİFARİŞÇİ adlandırılacaq), idarə heyətinin 

sədri Məmmədov Samir Əhməd oğlunun  şəxsində, digər tərəfdən vətəndaş Əliyev Həzi Nağı 

oğlu  (Şəxsiyyət vəsiqəsi, AZE --------, verilmə tarixi --------, verən orqan ----------------)  

(bundan sonra İCRAÇI adlandırılacaq)__________________________ şəxsində bu müqaviləni 

aşağıdakı şərtlərlə bağladılar. 

1. MÜQAVİLƏNİN PREDMETİ 

1.1. SİFARİŞÇİ ona məxsus olan kompüterlərin əsaslı təmirini, modernləşdirilməsini İCRAÇIya 

sifariş verir və İCRAÇI həmin sifarişi mütəmadi olaraq yerinə yetirir. 

1.2. Müqavilədə imzalandığı gündən 1 (bir) ay müddətində qüvvədədir. 

2. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ 

2.1. SİFARİŞÇİ: 

2.1.1. əsaslı təmir, modernləşdiriləsi avadanlıqlar barəsində əvvləcədən İCRAÇIya məlumat 

verməlidir; 

2.1.2. xidmət haqqını vaxtında ödənilməsini təmin etməlidir; 

2.1.3. avadanlıqların ona məxsus olmasına cavabdehlik daşıyır; 

2.1.4. istehsalat zərurəti yarandıqda avadanlıqların təmiri üçün onları İCRAÇInın iş yerinə 

çatdırmalıdır. 

2.1.5. əsaslı təmir, modernləşdirilmiş avadanlıqlarda görülmüş işləri təhvil-təslim aktı ilə təhvil 

almalıdır. 

2.2. İCRAÇI 

2.2.1. verilmiş sifarişin vaxtında yerinə yetirilməsini öhdəsinə götürür. 

2.2.2. İCRAÇIdan xidmət haqqının vaxtında ödənilməsini tələb edir. 

2.2.3. görülmüş işləri müvafiq sənədlərlə (aktlarla) rəsmiləşdirməklə təhvil verir. 

2.2.4. avadanlıqların təmirini, modernləşdirilməsini SİFARİŞÇİnin iş yerində həyata 

keçirməlidir. İstehsalat zərurəti yaranarsa, öz iş yerində həmin işləri yerinə yetirə bilər, bu haqda 

əvvəlcədən SİFARİŞÇİyə məlumat verməlidir. 
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3. XİDMƏT HAQQI 

3.1. SİFARİŞÇİ ilə İCRAÇI arasında görüləcək işlərin ümumi dəyəri 300.00 (üç yüz) manat 

müəyyənləşdirilir. Görülmüş işlərin, istifadə olunmuş mal-materialların, ehtiyat hissələrinin 

dəyəri təhvil-təslim sənədlərində öz əksini tapacaq. Qeyd edilən məbləğə icbari ödənişlər (ödəmə 

mənbəyindən vergi və məcburi dövlət sosial siğortası haqqı) daxildir. 

3.2. Ödəniş təhvil-təslim aktına əsasən aparılacaqdır. 

3.3. Xidmət haqqı, hər bir görülmüş iş üçün təhvil-təslim aktı imzalandından sonra SİFARİŞÇİ 

tərəfindən İCRAÇIya 3 (üç) gün ərzində nəğd və yaxud köçürmə qaydasında ödəniləcək. 

4. TƏRƏFLƏRİN MƏSULİYYƏTİ 

4.1. Bu müqavilənin şərtlərinin pozulması və ya yerinə yetirilməməsi nəticəsində tərəflər bir-

birinə vurduqları zərərə görə mülki-hüquqi məsuliyyət daşıyırlar. Tərəflər fors-major hallarında 

bu müqavilə şərtlərinin icra edilməməsinə və ya lazımi qaydada icra edilməməsinə 

görə məsuliyyətdən azad edilirlər. 

5. FORS-MAJOR 

5.1. Tərəflərin istək və arzularından asılı olmayan, qabaqcadan bilinməsi və ya ağlabatan 

vasitələrin köməyi ilə qarşısının alınması mümkün olmayan şərait üzündən , o cümlədən, 

müharibə elan edil- 

məsi, yaxud faktiki müharibə, mülki iğtişaşlar, epidemiyalar, blokada, embarqo, zəlzələlər, 

daşqınlar, yanğınlar, başqa təbii fəlakət və hökumətin qadağa tədbirləri nəticəsində öhdəliklərin 

yerinə ye- 

tirilməməsinə görə tərəflərdən heç biri digər tərəf qarşısında məsuliyyət daşımır. 

6. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ 

6.1. Tərəflər arasında bu müqavilənin icrasından irəli gələn mübahisələr qarşılıqlı razılıqla həll 

olunur. 

6.2. Qarşılıqlı razılıqla həll olunmayan mübahisələr məhkəmə qaydasında həll edilir. 

 

7. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQİ ÜNVANLAR VƏ REKVİZİTLƏRİ 

 

SİFARİŞÇİ:                                                               İCRAÇI: 

«AA» İctimai Birliyi                  Vətəndaş:  

Rekvizitlər:_________      Rekvizitlər:_________ 

İdarə heyətinin sədri: ___________           __________ 
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6.4. Avans hesabatının nümunəvi forması  

 

AVANS HESABATI 

Təşkilat:  «AA» İctimai Birliyi 
      

      

Kod:    Vəzifə:   

Soyadı,А.А.   

AVANS HESABATI №     15.03.2016       

Avansın 

təyinatı:            

      

Məbləğ 

AZN             

Keçmiş avansdan 
art. xərc               

Qalıq   Hesabat yoxlanılıb         

Avans alınıb(kimdən):   
  

  Bölmə                   

м.      m  q       

 

    Təsdiq üçün m q       

      Mühasib           

    15.09.2011       

                

     Hesabatı təsdiq edirem 

 

Yekunu alınıb 0,00             

Xərclənib   0,00               Rəhbər   

Kassaya qaytarılıb   0,00               Mühasib   

    Qalıq   15.09.2011       

 

  Art.xərc               

Əlavə 0 sənədlər             

                    

Tarix 

Sənəd 

sıra №-

si 

Kimə, nə üçün və hansı sənədlər üzrə verilib  Məbləğ 
  

Qeyd 

          

          

  0,00   

Təhtəlşəxsin imzası:________________________ 
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6.5. Ezamiyyə vərəqəsinin nümunəvi forması  

 

 

Təşkilatın ştampı 

_______ №-li ezamiyyə vəsiqəsi 

“AA” İctimai Birliyi, layihə koordinatoru Hüseynov Nazim Səməd oğlu 

(adı, soyadı, iş yeri, vəzifəsi) 

”SS» firması 

(ezam olunduğu təşkilatın adı) 

XXX layihəsi çərçivəsində tədbirin təşkili 

(ezamiyyənin məqsədi) 

Şəki rayonunu 5 gün müddətində (yolda olduğu vaxt nəzərə 

                             (təyinat məntəqəsi) alınmadan) ezam olunur 

Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd təqdim edildikdə etibarlıdır 

Təşkilatın rəhbəri 

_____________________ 

M.Y. İmza 

«____» ________ 200 ___ il 

Ezamiyyətə çıxması, təyinat məntəqəsinə gəlməsi, oradan çıxması 

və daimi iş yerinə gəlməsi haqqında qeydlər: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Ezamiyyə vəsiqəsinin arxa tərəfi 

 

Bakı şəhəri dan (dən) çıxdı            Şəki gəldi 

« 01 » mart 201 ___ il     « 01 » mart 201 ___ il 

M.Y. imza_________     M.Y. imza ____________ 
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Şəki dan (dən) çıxdı     Bakı şəhəri __gəldi 

« 06 » mart 201 ___ il     « 06» mart 201 ___ il 

M.Y. imza ____________     M.Y. imza ____________ 

 

_________ dan (dən) çıxdı    ________________ gəldi 

«_______» _____ 200 ___ il     «_______» _____200 ___ il 

M.Y. imza ____________    M.Y. imza ____________ 
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 VII. BÖLMƏ: QEYRİ- HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARININ MALİYYƏ FƏALİYYƏTİ 

İLƏ BAĞLI QANUNVERİCİLİK SƏNƏDLƏRİ  

 

  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2009-cu il 25 dekabr tarixli 201 nömrəli qərarı ilə 

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR 

  

 

Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi  

  

Q A Y D A S I  

  

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR 
  

1.1. Bu Qayda "Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və 

dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 27 avqust tarixli 146 nömrəli Fərmanının 1.3-

cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə hazırlanmışdır və qeyri-hökumət təşkilatlarının, 

habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin illik maliyyə 

hesabatlarının formasını, məzmununu və təqdim edilməsi qaydasını müəyyən edir. 

 

1.2. Qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və 

nümayəndəlikləri illik maliyyə hesabatlarını Qeyri-hökumət Təşkilatları üçün Milli Mühasibat 

Uçotu Standartına uyğun tərtib edirlər. 

  

2. ƏSAS ANLAYIŞLAR 
  

Bu Qaydada istifadə olunmuş anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir: 

 

2.1. Qeyri-hökumət Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı - Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilən mühasibat uçotu standartlarıdır; 

 

2.2. Maliyyə hesabatları - istifadəçinin konkret məlumat ehtiyaclarına cavab verən hesabat tələb 

etmək hüququ olmadıqda, onun bu tələbatını ödəmək məqsədi ilə təşkilatın maliyyə vəziyyəti və 

maliyyə fəaliyyətinin nəticələri barədə sistemləşdirilmiş məlumatların təqdimatıdır. 

 

2.3. Maliyyə fəaliyyəti - qeyri-hökumət təşkilatının, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət 

təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin nizamnaməsinə (əsasnaməsinə) uyğun olaraq 

müəyyən edilmiş məqsədlərə nail olmaq üçün malların satılması, xidmətlərin göstərilməsi və (və 

ya) işlərin görülməsi nəticəsində pul vəsaitlərinin (və ya onun ekvivalentlərinin) əldə edilməsi, 

istifadəsi və idarə edilməsi üzrə ilkin uçot sənədləri əsasında əməliyyatların aparılmasıdır. 

 

2.4. Əsas fondlar - təsərrüfat fəaliyyətində əmək vasitəsi kimi istifadə müddəti bir ildən artıq 

olan, istismar zamanı öz formasını dəyişməyən, lakin köhnəlməyə məruz qalan malların istehsalı, 
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işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi və ya onun idarə olunması məqsədləri üçün əldə 

edilmiş, habelə təsərrüfat üsulu ilə yaradılmış aktivlərdir. 

 

2.5. Hesablama metodu - əməliyyatların, digər hadisə və şərtlərin onların baş verdiyi zaman (pul 

vəsaitinin və ya onun ekvivalentinin alınması və ya ödənilməsi zamanı deyil) uçota alınmasıdır. 

 

 

3. İLLİK MALİYYƏ HESABATLARININ FORMASI 

 

3.1. Qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və 

nümayəndəlikləri üzrə illik maliyyə hesabatlarının komponentləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

3.1.1. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat. Forma № 1; 

3.1.2. Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat. Forma № 2; 

3.1.3. Xalis aktivlərdə (kapitalda) dəyişikliklər haqqında hesabat. Forma № 3; 

3.1.4. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat. Forma № 4; 

 

3.1.5. Əhəmiyyətli uçot siyasəti və izahlı qeydlər. 

Bu Qaydanın əlavələrində göstərilən maliyyə hesabatlarının formaları nümunəvi olduğuna görə, 

zərurət yarandıqda, qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət 

təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri həmin hesabat formalarına müvafiq maddələr əlavə edə 

bilərlər. 

  

4. İLLİK MALİYYƏ HESABATLARININ MƏZMUNU 
  

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın məzmunu 
4.1. Qeyri-hökumət təşkilatlarının, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial 

və nümayəndəliklərinin maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatlarına aşağıdakıları əks etdirən 

maddələr daxil edilir: 

4.1.1. uzunmüddətli aktivlər; 

4.1.2. qısamüddətli aktivlər; 

4.1.3. xalis aktivlər (kapital); 

4.1.4. uzunmüddətli öhdəliklər; 

4.1.5. qısamüddətli öhdəliklər. 

 

Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatın məzmunu 
4.2. Qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və 

nümayəndəlikləri maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatı hesablama metodu əsasında 

təqdim edir. Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabata aşağıdakıları əks etdirən 

maddələr daxil edilir: 

4.2.1. cəmi gəlirlər; 

4.2.2. cəmi xərclər; 

4.2.3. ümumi mənfəət (zərər). 

 

Xalis aktivlərdə (kapitalda) dəyişikliklər haqqında hesabatın məzmunui 
4.3. Xalis aktivlərdə (kapitalda) dəyişikliklər haqqında hesabata aşağıdakıları əks etdirən 

maddələr daxil edilir: 

4.3.1. kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olduqda, hesabat dövrünün mənfəət və ya zərəri; 
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4.3.2. qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olduqda, hesabat dövrünün artıqlığı (profisiti) və 

ya kəsiri (defisiti); 

4.3.3. ayrıca açıqlanmış xalis aktivlərin (kapitalın) hər bir komponenti üzrə qeyri-hökumət 

təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri 

tərəfindən təsdiq edilmiş uçot siyasətində, uçot qiymətlərində dəyişikliklərin və əvvəlki hesabat 

dövrlərinin səhvləri üzrə düzəlişlərin nəticələri; 

4.3.4. Nizamnamə Fonduna ilkin və əlavə qoyuluşların məbləğləri; 

4.3.5. yığılmış xalis aktivlər (kapital) üzrə hesabat dövrünün əvvəlinə, hesabat tarixinə qalıqlar 

və hesabat dövrü ərzində olan dəyişikliklər; 

4.3.6. yaradılmış kapital ehtiyatları üzrə hesabat dövrünün əvvəlinə, hesabat tarixinə qalıqlar və 

hesabat dövrü ərzində olan dəyişikliklər. 

4.4. Bu Qaydanın 4.3-cü bəndinin tələbləri xalis aktivlərin (kapitalın) hər bir elementinin hesabat 

dövrünün əvvəlinə və sonuna olan qalıqlarının sütun formatında tutuşdurulması vasitəsilə yerinə 

yetirilə bilər.  

 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın məzmunu 
4.5. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabata əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul 

vəsaitlərinin hərəkəti üzrə aşağıdakı maddələr daxil edilir:  

4.5.1. giriş, illik abunə və üzvlük haqları nəticəsində yaranan pul vəsaitlərindən daxilolmalar; 

4.5.2. təsərrüfat subyekti tərəfindən təmin edilən mal və xidmətlərin qiymətləri üzrə yaranan pul 

vəsaitlərindən daxilolmalar; 

4.5.3. qrantlar və üçüncü tərəflərdən ianələr nəticəsində yaranan pul vəsaitlərindən daxilolmalar; 

4.5.4. royalti, haqlar, komisyon yığımları və digər gəlirlərdən yaranan pul vəsaitlərindən 

daxilolmalar; 

4.5.5. müavinətlərin, maliyyə yardımlarının və s. ödənişləri kimi təşkilatın əsas fəaliyyəti ilə 

bağlı pul vəsaitlərinin ödənişləri; 

4.5.6. mallar və xidmətlərə görə təchizatçılara pul vəsaitlərinin ödənişləri; 

4.5.7. işçilərə və onların adından pul vəsaitlərinin ödənişləri;  

4.5.8. əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar olan əmlak vergisi və ya mənfəət vergisi ilə bağlı uyğun 

pul vəsaitlərinin ödənişləri; 

4.5.9. məhkəmə prosesləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin daxilolmaları və ödənişləri. 

Əhəmiyyətli uçot siyasəti və qeydlər 
4.6. Qeyri-hökumət təşkilatlarının, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial 

və nümayəndəliklərinin əhəmiyyətli uçot siyasəti və izahlı qeydlərində aşağıdakılar açıqlanır:  

4.6.1. qeyri-hökumət təşkilatlarının, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial 

və nümayəndəliklərinin tətbiq etdikləri əhəmiyyətli uçot siyasəti; 

4.6.2. maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda əks etdirilmiş bütün maddələr, o cümlədən aktiv, 

öhdəlik və kapitalın hərəkəti; 

4.6.3. maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatda əks etdirilmiş bütün maddələr üzrə 

hesablanmış və ödənilmiş məbləğlər; 

4.6.4. xalis aktivlərdə (kapitalda) dəyişikliklər haqqında hesabatda əks etdirilmiş bütün 

maddələr; 

4.6.5. pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda əks etdirilmiş bütün maddələr; 

4.6.6. qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və 

nümayəndəlikləri tərəfindən alınmış hər bir ianə məbləği ayrıca əks etdirilməklə, ianələrin 

məbləği və ianəni vermiş şəxslər barədə aşağıdakı məlumatlar açıqlanır: 
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4.6.6.1. ianəni verən hüquqi şəxs olduqda - hüquqi şəxsin adı, VÖEN-i, hüquqi ünvanı, bank 

rekvizitləri, əlaqə telefonu; 

4.6.6.2. ianəni verən fiziki şəxs olduqda - fiziki şəxsin adı, soyadı, atasının adı, şəxsiyyət 

vəsiqəsinin digər göstəriciləri (seriyası, nömrəsi, şəxsiyyət vəsiqəsini verən orqanın adı, verilmə 

tarixi, fiziki şəxsin qeydiyyatda olduğu ünvan);  

4.6.6.3. İanə edilən pul vəsaitlərinin bank hesabına (bank hesabının rekvizitləri açıqlanmaqla) 

köçürmə yolu ilə və (və ya) nağd şəkildə qəbul edilmiş məbləği. 

4.6.7. qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və 

nümayəndəlikləri tərəfindən əldə edilmiş hər bir qrant üzrə qrant müqaviləsinin qeydə alınması 

barədə məlumat, donorun və qrant layihəsinin adı, müddəti, qrant vəsaitinin ümumi məbləği və 

hesabat dövründə köçürülən hissəsi; 

4.6.8. qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və 

nümayəndəliklərinin nizamnamə kapitalının ilkin məbləği və nizamnamə kapitalına əlavə edilmiş 

sonrakı qoyuluşlar barədə məlumatlar (o cümlədən nizamnamə kapitalına qoyuluş edən şəxslər 

barədə məlumatlar). 

  

5. İLLİK MALİYYƏ HESABATLARININ TƏQDİM EDİLMƏSİ QAYDASI 
  

5.1. Qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və 

nümayəndəlikləri üzrə illik maliyyə hesabatları hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra növbəti ilin 

aprel ayının 1-dən gec olmayaraq, aşağıdakı qaydada Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 

Nazirliyinə təqdim edilməlidir: 

5.1.1. hesabat dövrü ərzində maliyyə fəaliyyəti olmayan qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici 

dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri tərəfindən maliyyə vəziyyəti 

haqqında hesabat üzrə mövcud qalıqların istifadəsinin və maliyyə fəaliyyətinin nəticələri 

haqqında hesabat üzrə dəyişikliyin olmaması barədə arayış (Forma № 5); 

5.1.2. hesabat dövrü ərzində maliyyə fəaliyyəti olan qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici 

dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri tərəfindən maliyyə vəziyyəti 

haqqında hesabat, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat və əhəmiyyətli uçot siyasəti 

və izahlı qeydlər. 

5.2. Qeyri-hökumət təşkilatı, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və 

nümayəndəlikləri illik maliyyə hesabatını müəyyən edilmiş müddətdə təqdim etmədikdə, 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi həmin təşkilata yazılı surətdə xəbərdarlıq 

etməklə müvafiq hesabatın 30 (otuz) gün müddətində təqdim edilməsinə dair göstəriş verir. Bu 

müddətdə hesabat təqdim etməyən qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-

hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəlikləri Azərbaycan Respublikasının İnzibati 

Xətalar Məcəlləsinə əsasən məsuliyyət daşıyırlar. 

5.3. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi "Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər 

və fondlar) haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.4-cü maddəsində müəyyən 

edilmiş müddətdə illik maliyyə hesabatlarını təqdim etməyən qeyri-hökumət təşkilatları, habelə 

xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri barədə Azərbaycan 

Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə məlumat verir. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 

Nazirliyi bu Qaydanın 5.1.1-ci yarımbəndinə uyğun olaraq təqdim edilmiş arayışlara əsasən 

hesabat dövrü ərzində maliyyə fəaliyyəti olmayan qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici 

dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri barədə məlumatları hər il 

iyunun 1-dək Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikasının 

Vergilər Nazirliyinə təqdim etməlidir. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi təqdim 
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olunmuş arayışlara əsasən fəaliyyətini dayandırmış və bərpa etmiş qeyri-hökumət təşkilatları, 

habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəlikləri barədə 

məlumat əldə etdiyi təqdirdə, həmin məlumatları hər il iyunun 1-dək Azərbaycan Respublikasının 

Ədliyyə Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə təqdim etməlidir. 

5.4. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi qeyri-hökumət təşkilatı, habelə xarici 

dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri tərəfindən təqdim olunan illik 

maliyyə hesabatlarında cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 

leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması haqqında 

qanunvericiliyin tələblərinin pozulduğu hallarda, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 

Nazirliyinə məlumat verir.  

5.5. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici 

dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri tərəfindən qəbul edilən 

ianələrin məbləği və ianəni vermiş şəxs barədə məlumatları ildə bir dəfə Azərbaycan 

Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim etməlidir. 

  

6. QEYRİ-HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARININ İLLİK MALİYYƏ HESABATLARI ÜÇÜN 

HESABAT DÖVRÜ 
  

6.1. İllik maliyyə hesabatları üçün aşağıdakı hesabat dövrləri müəyyən edilir: 

6.1.1. qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və 

nümayəndəlikləri üçün hesabat dövrü yanvar ayının 1-dən dekabr ayının 31-i də daxil olmaqla; 

6.1.2. il ərzində oktyabr ayının 1-dək yeni yaradılan qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici 

dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri üçün birinci hesabat dövrü 

onların qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən dekabr 

ayının 31-i də daxil olmaqla; 

6.1.3. oktyabr ayının 1-dən sonra yeni yaradılmış qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici 

dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri üçün isə birinci hesabat 

dövrü onların qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən 

növbəti ilin dekabr ayının 31-i də daxil olmaqla. 

  

7. İLLİK MALİYYƏ HESABATLARININ DƏRC EDİLMƏSİ 
 Qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən tərtib edilmiş illik maliyyə hesabatları onların internet 

səhifəsində yerləşdirilir. 
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 “Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə 

hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi  

Qaydası”na 

1 nömrəli əlavə 
    

 

VÖEN                     

Təşkilatın 

adı________________________________________________________________________ 

Sahə (fəaliyyət 

növü)________________________________________________________________ 

Ünvan________________________________________________________________________

_______ 

Təşkilatın Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyat nömrəsi ____________________________________ 

Təşkilatın Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyat 

tarixi________________________________________ 
  (manatla) 
  

Sıra 

№-si 
Maddələrin adı 

İzahlı 

qeydlər № 

Hesabat 

dövrü üzrə 

Əvvəlki 

dövr üzrə 

1 2 3 4 5 

1. Uzunmüddətli aktivlər       

1.1. qeyri-maddi aktivlər       

1.2. əsas fondlar       

1.3. uzunmüddətli debitor borcları       

1.4. sair uzunmüddətli aktivlər       

1.4.1. verilmiş uzunmüddətli avanslar       

1.4.2. digər uzunmüddətli aktivlər       

2. Qısamüddətli aktivlər       

2.1. Ehtiyatlar       

2.2. qısamüddətli debitor borcları       

2.2.1. qrantlar üzrə qısamüddətli debitor 

borcları 

      

2.2.2. digər qısamüddətli debitor borcları       

2.3. pul vəsaitləri və onların 

ekvivalentlərı 

      

2.4. sair qısamüddətli aktivlər       

2.4.1. verilmiş qısamüddətli avanslar       

2.4.2. təhtəlhesab məbləğlər       

2.4.3. digər qısamüddətli aktivlər       

3. Cəmi aktivlər       

4. Xalis aktivlər (kapital)       

4.1. nizamnamə kapitalı       
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4.2. ehtiyat fondu       

4.3. bölüşdürülməmiş mənfəət 

(ödənilməmiş zərər) 

      

5. Uzunmüddətli öhdəliklər       

5.1. uzunmüddətli öhdəliklər       

5.1.1. uzunmüddətli bank kreditləri       

5.1.2. digər uzunmüddətli öhdəliklər       

5.2. uzunmüddətli kreditor borcları       

5.3. sair uzunmüddətli öhdəliklər       

6. Qısamüddətli öhdəliklər       

6.1. qısamüddətli öhdəliklər       

6.1.1. qısamüddətli bank kreditləri       

6.1.2. digər qısamüddətli öhdəliklər       

6.2. vergi və sair məcburi ödənişlər 

üzrə öhdəliklər 

      

6.3. qısamüddətli kreditor borcları       

6.4. sair qısamüddətli öhdəliklər       

6.4.1. qrantlar üzrə qısamüddətli 

öhdəliklər 

      

6.4.2. digər qısamüddətli öhdəliklər       

7. Cəmi öhdəliklər       

8. Cəmi xalis aktivlər (kapital) və 

öhdəliklər 

      

 

 

 

Rəhbər 

Baş mühasib 

  

 

 

“___”_____________20____ il 
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 “Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə 

hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi 

Qaydası”na 2 nömrəli əlavə 

 

MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNİN NƏTİCƏLƏRİ HAQQINDA HESABAT 

31 dekabr 20____ il tarixə 

Forma №2 

  

Təşkilatın adı 

________________________________________________________________________ 

Sahə (fəaliyyət növü) 

__________________________________________________________________ 

Ünvan________________________________________________________________________

_______ 

Təşkilatın Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyat nömrəsi ____________________________________ 

Təşkilatın Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyat 

tarixi________________________________________ 

VÖEN                     

  (manatla) 

 Sıra 

№-si 
Maddələrin adı 

İzahlı 

qeydlər № 

Hesabat 

dövrü üzrə 

Əvvəlki 

dövr üzrə 

1 2 3 4 5 

1. Cəmi gəlirlər       

1.1. kommersiya fəaliyyətindən gəlirlər       

1.1.1. uzunmüddətli aktivlərin satışından 

gəlirlər 

      

1.1.2. digər kommersiya fəaliyyətindən gəlirlər       

1.2. ianələr       

1.3. Qrantlar       

1.4. dövlət büdcəsindən verilmiş maliyyə 

yardımları 

      

1.5. giriş və üzvlük haqları       

1.6. xarici dövlətlərin qeyri-hökumət 

təşkilatlarının filial və 

nümayəndəliklərini yaratmış şəxslər 

tərəfindən verilmiş vəsaitlər üzrə gəlirlər 

      

1.7. digər qeyri-kommersiya fəaliyyətindən 

gəlirlər 

      

2. Cəmi xərclər       

2.1. pul formasında verilmiş yardımlar       

2.1.1. xarici dövlətlərin qeyri-hökumət 

təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri 

tərəfindən verilmiş qrantlar 

      

2.1.2. digər pul formasında verilmiş yardımlar       

2.2. natural formada verilmiş yardımlar       
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2.3. amortizasiya xərcləri       

2.4. əməkhaqqı xərcləri       

2.5. istifadə olunmuş ehtiyatlar       

2.6. qrant layihələrinin icrası məqsədi ilə 

digər subpotratçıların xidmətlərinin 

ödənişi üzrə xərclər 

      

2.7. uzunmüddətli aktivlərin xaricolmasından 

xərclər 

      

2.8. kreditlərə görə faizlərin ödənişi üzrə 

xərclər 

      

2.9. sair xərclər       

3. Ümumi mənfəət (zərər)       

3.1. mənfəət vergisi və ya sadələşdirilmiş 

vergi 

      

3.2. hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət       
 

    

Rəhbər 

Baş mühasib 

  

“___”_____________20____ il 
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 “Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə 

hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi 

Qaydası”na 2-1 nömrəli əlavə 
    

Maliyyə fəaliyyətinin olmaması barədə arayış 

 31 dekabr 20____ il tarixə 

Forma №5 

 

VÖEN                     

  

Təşkilatın adı 

_______________________________________________________________________ 

Sahə (fəaliyyət 

növü)__________________________________________________________________ 

Ünvan 

______________________________________________________________________________ 

Təşkilatın Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyat nömrəsi ____________________________________ 

Təşkilatın Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyat 

tarixi________________________________________ 

Hesabat dövrü ərzində təşkilatın maliyyə fəaliyyəti olmadıqda, aşağıda göstərilən şərtlərə tam 

əməl olunması təsdiqlənir: 

1. Hesabat dövrü ərzində uzunmüddətli və qısamüddətli aktivlər (o cümlədən binalar, 

qurğular, maşın və avadanlıqlar, nəqliyyat vasitələri, qeyri-maddi aktivlər, 

ehtiyatlar, material ehtiyatları, pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri) ödənişli, 

əvəzsiz və ya dəyəri növbəti illərdə ödənilməsi tələb olunan (kreditlə) qaydada əldə 

edilməmiş və (və ya) verilməmişdir 

2. Dəyərinin növbəti illərdə ödənilməsi tələb olunan və ya əvəzsiz olaraq digər hüquqi 

və ya fiziki şəxslərətədbirlər təşkil edilməmiş, işlər görülməmiş və xidmətlər 

göstərilməmişdir, habelə digər hüquqi və ya fiziki şəxslər tərəfindən təşkil edilmiş 

tədbirlər, görülmüş işlər və göstərilmiş xidmətlər qəbul edilməmişdir 

3. Hesabat dövrü ərzində əməkhaqqı, DSMF-yə ayırmalar, dövlət büdcəsinə vergilər 

və digər məcburi ödəmələr hesablanmamışdır 

  

Qeydlər: 1. Bu arayışda göstərilən tələblər ödənilmədiyi hallarda bu Qaydanın 

5.1.2-ci yarımbəndinə uyğun olaraq maliyyə hesabatları tərtib olunur. 

2. Hesabat dövrü ərzində maliyyə fəaliyyəti olmayan təşkilat Azərbaycan 

Respublikasının Vergilər Nazirliyində fəaliyyətini müvəqqəti 

dayandırmışdırsa, onun fəaliyyətinin dayandırıldığı dövr göstərilir. 

    

“___” __________ tarixdən “___”___________ tarixədək 

    

    

Rəhbər 

Baş mühasib 

  

“___”_____________20____ il 
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Qrant haqqında 

Azərbaycan Respublİkasının Qanunu 

 

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qrantların (o cümlədən sub-qrantın, qranta əlavənin, 

habelə ianələr istisna olmaqla bu Qanunun 1-ci maddəsinin birinci hissəsində göstərilmiş 

məqsədlər üçün digər formada rəsmiləşdirilən yardımların) verilməsi, alınması və istifadəsi ilə 

bağlı iqtisadi və hüquqi münasibətləri tənzimləyir. 

  

Maddə 1. Qrant 

1. Qrant — humanitar, sosial və ekoloji layihələri, müharibə və təbii fəlakət nəticəsində ziyan 

çəkmiş ərazilərdə dağılmış istehsal, sosial təyinatlı obyektlərin və infrastrukturun bərpası üzrə 

işləri, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, hüquqi məsləhət, informasiya, nəşriyyat və idman sahələrində 

proqramları, elm, tədqiqat və layihələşdirmə proqramlarını, dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət 

kəsb edən digər proqramları hazırlamaq və həyata keçirmək üçün bu Qanunla nəzərdə tutulmuş 

qaydada göstərilən yardımdır. Qrant yalnız konkret məqsəd (məqsədlər) üçün verilir. “Dini 

etiqad azadlığı haqqında” və “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarında nəzərdə tutulan ianələr və dövlət hakimiyyəti 

orqanlarının yardımları istisna olmaqla, qrant müqaviləsi (qərarı) olmadan Azərbaycan 

Respublikasında fəaliyyət göstərən dini qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatları, o cümlədən xarici 

dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri maliyyə vəsaiti şəklində və 

(və ya) başqa maddi formada yardım qəbul edə bilməz. 

1-1. Sub-qrant - qrant müqaviləsi (qərarı) üzrə alınmış vəsaitdən həmin müqavilədə (qərarda) 

resipiyent kimi nəzərdə tutulmamış üçüncü şəxsə bu müqavilənin (qərarın) icrası məqsədi ilə 

ayrıca qrant müqaviləsinə (qərarına) əsasən verilən vəsaitdir. 

2. Qrant maliyyə vəsaiti şəklində və (və ya) başqa maddi formada verilir. Qrant təmənnasız 

verilir, onun əvəzi hər hansı bir şəkildə geri istənilə bilməz. 
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3. Birbaşa mənfəət əldə etmək üçün istifadə edilən maddi yardım qrant sayılmır. Qrant predmeti 

olan layihə başa çatdırıldıqdan sonra qrant alanın sərəncamında hər hansı maliyyə vəsaiti və (və 

ya) başqa maddi vəsait qalarsa, qrant haqqında müqaviləyə (qərara) əsasən başqa hal nəzərdə 

tutulmamışdırsa, bu vəsait, qrant alanın mülahizəsinə görə qran predmeti ola bilən layihə və 

proqramların həyata keçirilməsinə sərf edilməlidir. 

4. Bilavasitə siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizə məqsədləri, qanunların və digər qanunvericilik 

aktlarının qəbul etdirilməsi üzrə lobbiçilik fəaliyyəti, siyasi reklam, hər hansı siyasi təşkilatın 

(təşkilatların) və ya siyasi xadimin (xadimlərin) seçki kampaniyasının maliyyələşdirilməsi üçün 

istifadə edilən maddi yardım qrant sayılmır. 

  

Maddə 2. Donor 

 1. Qrant alanla münasibətlərində qrant verən donor sayılır. 

2. Siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş Azərbaycan 

Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən qurumlar fəaliyyət sahələrinə uyğun 

olaraq Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə qrant verə bilərlər. Azərbaycan 

dövləti adından müvafiq icra hakimiyyəti orqanı Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkələrin 

hüquqi və fiziki şəxslərinə qrant verə bilər. 

3. Azərbaycan dövləti adından qrantlar Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi hesabına 

verilir. Belə qrantların verilməsi üçün  dövlət büdcəsinin xərcləri tərkibində ayrıca sətirlə xüsusi 

vəsait nəzərdə tutula bilər. Lakin bu halda həmin vəsaitin formalaşdırılması üçün hər hansı əlavə 

vergilər tətbiq oluna və ya mövcud vergi dərəcələri yüksəldilə bilməz. Dövlət büdcəsi vəsaiti 

hesabına verilmiş qrantın təyinatı üzrə istifadə edilməsinə nəzarəti donor həyata keçirir. 

4. Nizamnaməsinə əsasən başlıca məqsədi xeyriyyəçilik, yaxud qrant predmeti ola bilən layihə 

və proqramlar üçün vəsait toplanması olan, öz fəaliyyətində mənfəət götürmək məqsədi 

güdməyən Azərbaycan Respublikasının istənilən hüquqi şəxsi, habelə fiziki şəxsi Azərbaycan 

Respublikasının və xarici ölkələrin hüquqi və fiziki şəxslərinə qrant verə bilər. 

5. Beynəlxalq təşkilatlar və onların nümayəndəlikləri, xarici hökumətlər və onların 

nümayəndəlikləri, xeyriyyəçilik, humanitar inkişaf və başqa ictimai yönümlü beynəlxalq 

təşkilatlar, maliyyə-kredit institutları, təhsil, elm, səhiyyə, incəsənət və idmanın inkişafı 

sahələrində fəaliyyət göstərən xarici ictimai təşkilatlar, o cümlədən fondlar, assosiasiyalar, 

federasiyalar və komitələr, həmçinin xarici hüquqi şəxslərin Azərbaycan Respublikasında dövlət 
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qeydiyyatına alınmış filial və nümayəndəlikləri (“Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və 

fondlar) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş sazişi bağlamış 

xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəlikləri) Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində qrant vermək hüququnu əldə etdikdən sonra donor qismində çıxış edə 

bilərlər. Qrant vermək hüququnun əldə edilməsi üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qrantın 

maliyyə-iqtisadi məqsədəmüvafiqliyinə dair rəyi tələb olunur. 

5-1. Bu maddənin 5-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş donorlar tərəfindən qrant vermək hüququnun 

əldə edilməsi qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 

6. Qrant verməkdə, qrant alanı və gerçəkləşdirilməsi üçün qrant verdikləri layihə və proqramları 

seçməkdə donorlar tam sərbəstdirlər. Azərbaycan dövləti adından Azərbaycan Respublikasının 

hüquqi və fiziki şəxslərinə qrantlar müsabiqə əsasında verilir. 

  

Maddə 3. Resipiyent 

 1. Donorla münasibətlərində qrant alan resipiyent sayılır. 

2. Aşağıdakılar resipiyent ola bilərlər: 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı qismində Azərbaycan dövləti; 

Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən qurumlar (müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanları bu maddənin 2-1-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş qaydalara uyğun olaraq); 

bələdiyyə orqanları; 

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən, nizamnaməsinə əsasən başlıca məqsədi 

xeyriyyəçilik, yaxud qrant predmeti ola bilən layihə və proqramların həyata keçirilməsi olan və 

qrant almaqla birbaşa mənfəət götürmək məqsədi güdməyən rezident və qeyri-rezident olan 

hüquqi şəxslər, onların filial, nümayəndəlik və şöbələri (həmin resipiyentlər yalnız bu Qanunun 

2-ci maddəsinin 2-ci və 4-cü hissələrində nəzərdə tutulmuş donorlardan, habelə xarici hüquqi 

şəxslərin Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmış filial və nümayəndəlikləri 

(“Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş sazişi bağlamış xarici dövlətlərin qeyri-hökumət 

təşkilatlarının filial və ya nümayəndəlikləri) olan donorlardan qrant ala bilərlər); 

Azərbaycan Respublikasının fiziki şəxsləri. 

2-1. Azərbaycan Respublikasının adından qrant alınmasına dair sazişlərin bağlanması və təsdiq 

edilməsi qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 
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3. Qrant almaqda, donoru və gerçəkləşdirilməsi üçün qrant aldıqları layihə və proqramları 

seçməkdə Azərbaycan Respublikasından olan resipiyentlər tam sərbəstdirlər. 

4. Azərbaycan Respublikasından olan donorlar xarici ölkələrin hüquqi və ya fiziki şəxslərinə 

qrant verərkən resipiyent qismində kimlərin çıxış edə bilməsi həmin ölkələrin qanunvericiliyi ilə 

müəyyənləşdirilir. 

5. Resipiyentlər qrant müqavilələrinin (qərarların) şərtlərinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərirlər. 

  

Maddə 4. Qrant vermək üçün qanuni əsas 

1. Donorla resipiyent arasında yazılı müqavilə və ya qrant verilməsi haqqında donorun yazılı 

qərarı qrant verilməsi, alınması və istifadəsi üçün qanuni əsasdır. Müqavilədə (qərarda) qrantın 

məqsədi, məbləği, predmeti və əgər donor tərəfindən resipiyent qarşısında hansısa şərtlər 

qoyulmuşdursa, həmin şərtlər göstərilir. 

2. Qrant yalnız müqavilədə və ya qərarda göstərilən məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün istifadə 

oluna bilər. Qrantın başqa məqsədlər üzrə istifadə olunması, əgər bu, qrant haqqında müqavilədə 

(qərarda) nəzərdə tutulmamışdırsa, ancaq donorun əlavə yazılı razılığı ilə mümkündür. 

3. Qrant predmeti olan layihə həyata keçirilən dövrdə qrant kimi verilən, yaxud qrant hesabına 

əldə edilən dəyərlərin satılıb pula çevrilməsi yalnız qrant haqqında müqavilədə belə əməliyyatlar 

nəzərdə tutulduqda, əks təqdirdə isə donorun əlavə yazılı razılığı ilə mümkündür. Bu halda 

resipiyentin sərəncamına daxil olan maliyyə vəsaiti qrant predmeti ola bilən layihə və 

proqramların həyata keçirilməsinə sərf edilməlidir. 

4. Azərbaycan Respublikasının hüquqi və ya fiziki şəxsi, habelə Azərbaycan Respublikasının 

hüquqi şəxsinin filial və ya nümayəndəliyi olan donorlar tərəfindən xarici resipiyentlərə qrant 

verilməsi haqqında müqavilələr (qərarlar) qeydə alınması üçün donorlar tərəfindən müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanına təqdim olunur. Azərbaycan Respublikasının resipiyentlərinin aldıqları 

qrantlar haqqında müqavilələr (qərarlar) qeydə alınması üçün resipiyentlər tərəfindən müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanına təqdim olunur. Dövlət büdcəsi hesabına verilmiş qrant barədə müvafiq 

məlumat qrant müqaviləsini (qərarını) qeydə alan orqana donor tərəfindən təqdim olunur. 

4-1. Bu maddədə qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması ilə bağlı göstərilmiş 

tələblər sub-qrantlara və qrant müqaviləsi (qərarı) üzrə əlavə müqavilələrin, habelə 

müqavilələrin (qərarların) müddətinin, məqsədinin, məbləğinin dəyişdirilməsi hallarına da şamil 

olunur. 
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4-2. Qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması qaydası müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 

5. Qeydə alınmayan qrant verilməsi və ya alınması haqqında müqavilələr (qərarlar) üzrə bank 

əməliyyatları və hər hansı digər əməliyyatlar aparıla bilməz. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri tərəfindən verilmiş və Azərbaycan 

Respublikasının resipiyentləri tərəfindən alınmış qrantlar haqqında ildə bir dəfədən az 

olmayaraq, kütləvi informasiya vasitələrində ümumiləşdirilmiş məlumat verməlidir. 

6. Qrant hesabına hazırlanan çap, audio, audio-vizual, kino və başqa materiallarda, keçirilən 

konfrans, seminar və digər ictimai tədbirlərdə bunların maliyyələşdirmə mənbəyi haqqında 

məlumat verilməlidir. 

 

Maddə 5. Qrantdan icbari ödənişlər  

 1. Bu Qanuna müvafiq olaraq qrant kimi alınan pul və (və ya) hər hansı digər maddi yardımla 

bağlı vergitutma məsələləri Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə tənzimlənir. 

2. Bu Qanuna müvafiq olaraq qrant kimi alınan pul və (və ya) hər hansı digər yardımdan 

rüsumlar və dövlət büdcəsinə müvafiq icbari ödənişlər tutulmur. 

3. Bu Qanuna müvafiq olaraq qrant kimi alınan pul vəsaitinin məcburi dövlət sosial sığortasına 

cəlb olunması "Sosial sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir. 

  

Maddə 6. Məsuliyyət 

 1. Donor və resipiyent bu Qanunun və qrant haqqında müqavilədə (qərarda) göstərilən şərtlərin 

pozulmasına görə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada məsuliyyət daşıyırlar. 

2. Donor və resipiyentdən biri xarici ölkənin təşkilatı və ya vətəndaşı olduğu halda onların 

arasında mübahisələr tərəflərin əvvəlcədən seçdikləri və qrant haqqında müqavilədə (qərarda) 

təsbit edilmiş ölkənin qanunları əsasında həll olunur. Əks təqdirdə mübahisələr Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi əsasında həll olunur. 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti   HEYDƏR ƏLİYEV 

 Bakı şəhəri, 17 aprel 1998-ci il 

               № 483-IQ 
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Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

  

I fəsil 

  

Ümumİ müddəalar 

  

Maddə 1. Bu Qanunun məqsədi 

1.1. bu Qanun ictimai birliklərin və fondların, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət 

təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin yaradılması və fəaliyyət göstərilməsi ilə bağlı 

münasibətləri tənzimləyir.  

1.2. Bu Qanunda "qeyri-hökumət təşkilatı" anlayışına ictimai birliklər və fondlar daxildir.  

1.3. Bu Qanun hüquqi şəxslər kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının yaradılmasını, fəaliyyətini, 

yenidən təşkil edilməsi və ləğv edilməsi qaydalarını, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini, 

idarə olunmasını, dövlət hakimiyyəti orqanları ilə münasibətlərini müəyyən edir. 

1.4. Bu Qanun siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına, dini birliklərə, yerli özünüidarə 

orqanlarına, habelə bu təsisatlara məxsus olan funksiyaların həyata keçirilməsi məqsədi ilə 

yaradılan qurumlara və başqa qanunlarla tənzimlənən digər qeyri-kommersiya təşkilatlarına 

şamil edilmir. 

Maddə 2. Qeyri-hökumət təşkilatı  

2.1. İctimai birlik - təsis sənədlərində müəyyən olunmuş məqsədlərlə ümumi maraqlar əsasında 

birləşmiş bir neçə fiziki və (və ya) hüquqi şəxsin təşəbbüsü ilə yaradılmış könüllü, 

özünüidarəedən, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan və əldə 

edilən gəliri öz üzvləri arasında bölməyən qeyri-hökumət təşkilatdır.  

2.2. Fond - üzvləri olmayan, bir və ya bir neçə fiziki və (və ya) hüquqi şəxslər tərəfindən əmlak 

haqqı əsasında təsis edilən və sosial, xeyriyyə, mədəni, təhsil və ya digər ictimai-faydalı 

məqsədlər daşıyan qeyri-hökumət təşkilatdır.  
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2.2-1. Xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri - Azərbaycan 

Respublikasının hüdudlarından kənarda yaradılmış qeyri-kommersiya hüquqi şəxsin Azərbaycan 

Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə bu cür müəyyən edilmiş qurumlarıdır. 

2.3. Qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunları ilə 

qadağan olunmamış məqsədlər üçün yaradıla və fəaliyyət göstərə bilər. Məqsədi və ya fəaliyyəti 

Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşunu və dünyəvi xarakterini zorakılıqla 

dəyişdirməyə, ərazi bütövlüyünü pozmağa, müharibəni, zorakılığı və qəddarlığı təbliğ etməyə, 

irqi, milli və dini ədavəti qızışdırmağa yönəlmiş qeyri-hökumət təşkilatlarının, habelə xarici 

dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasında filial və ya 

nümayəndəliklərinin yaradılmasına və fəaliyyətinə yol verilmir.  

2.4. Qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin və bələdiyyələrin seçkilərində iştirak edə bilməz, siyasi partiyalara maliyyə və 

başqa maddi yardım göstərə bilməz. Azərbaycan Respublikasının seçki qanunvericiliyinə uyğun 

olaraq qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycan Respublikasında keçirilən prezident seçkiləri, Milli 

Məclisə seçkiləri və bələdiyyələrə seçkiləri müşahidə edə və exit-poll həyata keçirə bilərlər. 

Xarici hüquqi şəxslər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri, Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər və bələdiyyə seçkiləri zamanı exit-polla əlaqədar 

tədbirlərdə yalnız Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatları ilə birlikdə iştirak edə 

bilərlər. Qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və öz 

nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş qaydada hüquqi normativ aktların təkmilləşdirilməsi təklifləri 

ilə çıxış edə bilər.  

Maddə 3. Qeyri-hökumət təşkilatının adı və olduğu yer 

3.1. Qeyri-hökumət təşkilatının onun təşkilati-hüquqi formasını və fəaliyyətinin xarakterini 

göstərən adı olmalıdır. Qeyri-hökumət təşkilatlarının adında Azərbaycan Respublikasının dövlət 

orqanlarının adlarından, habelə Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin adlarından (onların 

yaxın qohumlarının və ya vərəsələrinin icazəsi olmadan) istifadə edilə bilməz. 

3.2. Qeyri-hökumət təşkilatının olduğu yer onun nizamnaməsində göstərilmiş hüquqi ünvanı ilə 

müəyyən edilir.  

3.3. Qeyri-hökumət təşkilatının hüquqi ünvanı dəyişdikdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına bu 

barədə 7 gün müddətindən az olmamaq şərti ilə yazılı məlumat verilməlidir.  
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Maddə 3-1. Qeyri-hökumət təşkilatının rəmzləri 

Qeyri-hökumət təşkilatı bayraq, emblem və sair rəmzlərə malik ola bilər. Təşkilatın rəmzləri 

Azərbaycan Respublikasının və xarici dövlətlərin dövlət rəmzləri, habelə dövlət orqanlarının, 

beynəlxalq təşkilatların və digər qurumların rəmzləri ilə eyni olmamalı, qanunla qorunan əmtəə 

nişanlarını təqlid etməməlidir. 

  

II fəsil 

  

Qeyrİ-hökumət təşkİlatlarının təşkİlatİ-hüquqİ formaları, növlərİ və İştİrakçıları 

  

Maddə 4. Qeyri-hökumət təşkilatlarının təşkilati-hüquqi formaları  

Qeyri-hökumət təşkilatları bu Qanunla müəyyən edilmiş təşkilati-hüquqi formalarda təsis oluna 

bilərlər.  

Maddə 5. Qeyri-hökumət təşkilatlarının növləri 

Qeyri-hökumət təşkilatları daimi əsaslarla və ya konkret məqsədlərə nail olmaq üçün təsis oluna 

bilərlər.  

Maddə 6. Qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyət ərazisi 

6.1. Qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycan Respublikasında ümumazərbaycan, regional və yerli 

statusla təsis oluna və fəaliyyət göstərə bilərlər. Qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyət ərazisi 

təşkilat tərəfindən müstəqil müəyyən olunur.  

6.2. Ümumazərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının 

bütün ərazisinə şamil edilir. Regional qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti Azərbaycan 

Respublikasının iki və ya artıq inzibati ərazi vahidini əhatə etməlidir. Yerli qeyri-hökumət 

təşkilatları bir inzibati ərazi vahidinin çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər.  

6.3. Beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları - öz fəaliyyət dairəsi ilə Azərbaycan Respublikasının 

və ən azı başqa bir xarici dövlətinin ərazilərini əhatə edən ictimai birliklərdir.  

Maddə 7. Qeyri-hökumət təşkilatının filial və nümayəndəlikləri 

7.1. Dövlət qeydiyyatına alınmış qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

və xaricdə filiallarını yarada, nümayəndəliklərini aça bilər. Qeyri-hökumət təşkilatının filial və 

nümayəndəliklərinin dövlət qeydiyyatına alınması tələb edilmir. Təşkilat on gün müddətində 
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müvafiq icra hakimiyyəti orqanına filial və (və ya) nümayəndəliyinin yaradılması haqqında 

məlumat verməlidir. 

7.1-1. Xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində bir nümayəndəlik və ya filial yaradıla bilər.  

7.2. Qeyri-hökumət təşkilatının filialı həmin təşkilatın olduğu yerdən kənarda təşkil edilə və 

onun fəaliyyətini və ya fəaliyyətinin bir hissəsini həyata keçirə bilər.  

7.3. Qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəliyi həmin təşkilatın olduğu yerdən kənarda təşkil 

edilir, onun maraqlarını təmsil edir və həmin maraqların müdafiəsini həyata keçirir.  

7.4. Qeyri-hökumət təşkilatının filialı və nümayəndəliyi hüquqi şəxs deyil, onları yaratmış 

təşkilatın əmlakından pay alır və onun adından, təsdiq etdiyi Əsasnamədə müəyyən edilmiş 

fəaliyyət predmetinə və vəzifələrinə uyğun, fəaliyyət göstərir. Filial və nümayəndəliklərin 

fəaliyyətinə görə onları yaradan qeyri-hökumət təşkilatı məsuliyyət daşıyır.  

7.4-1. Qeyri-hökumət təşkilatının filial və ya nümayəndəliyinin əsasnaməsində onu yaratmış 

təşkilatın adı, dövlət qeydiyyatı haqqında məlumatlar (qeydiyyat tarixi, nömrəsi, hüquqi ünvanı, 

onun qeydiyyatını aparmış qurumun adı), filial və ya nümayəndəliyin hüquqi ünvanı, idarə 

edilməsi qaydası, rəhbərinin səlahiyyətləri, ləğv olunması qaydası göstərilməlidir. 

7.5. Filial və nümayəndəliyin rəhbərləri qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən təyin edilir və qeyri-

hökumət təşkilatı tərəfindən verilən səlahiyyət dairəsində fəaliyyət göstərir. Əcnəbi və ya 

vətəndaşlığı olmayan şəxslər, habelə xarici hüquqi şəxslər tərəfindən təsis edilmiş qeyri-hökumət 

təşkilatlarının, eləcə də xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və 

nümayəndəliklərinin rəhbərlərinin müavinləri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları 

olmalıdırlar. Xarici dövlətin qeyri-hökumət təşkilatının filialının və nümayəndəliyinin rəhbərinin 

təyin edilməsi barədə sənəddə onun səlahiyyət müddəti göstərilməlidir.    

Maddə 8. Qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakçıları 

8.1. İctimai birliklərin iştirakçılarına təsisçilər, üzvlər və köməkçilər aiddir. Fondların 

iştirakçılarına təsisçilər və köməkçilər aiddir.  

8.2. İctimai birliyin yetkinlik yaşına çatmamış üzvləri Azərbaycan Respublikasının mülki 

qanunvericiliyə əsasən hüquqlar əldə edir və vəzifələr daşıyır.  

8.3. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən 

qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakçıları ola bilər.  
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8.4. Qeyri-hökumət təşkilatlarına daxil olmaq kişi və qadınlar üçün eyni şərtlərlə açıq olmalıdır 

və onlar üçün bərabər imkanlar yaradılmalıdır. 

8.5. Bu Qanunun 8.4-cü maddəsində göstərilən tələb hər hansı cinsin xüsusi maraqlarının 

müdafiəsi ilə yaradılan qeyri-hökumət təşkilatlarına şamil edilmir. 

Maddə 9. Qeyri-hökumət təşkilatlarının təsisçiləri 

9.1. Qeyri-hökumət təşkilatlarının təsisçiləri hüquqi şəxslər (dövlət hakimiyyəti və yerli 

özünüidarə orqanları istisna olmaqla) və ya 18 yaşına (gənclərin ictimai birliklərinin təsisçiləri - 

16 yaşına) çatmış fiziki şəxslər ola bilərlər.  

9.1-1. Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq hüququ olan əcnəbilər və vətəndaşlığı 

olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının ərazisində qeyri-hökumət təşkilatının təsisçisi və 

qanuni təmsilçisi ola bilərlər. 

9.2. Qeyri-hökumət təşkilatlarının təsisçiləri bərabər hüquqlara malikdir. Onların qarşılıqlı hüquq 

və vəzifələrinin həcmi qeyri-hökumət təşkilatının təsis edilməsinə münasibətdə təsis müqaviləsi 

ilə (müqavilə bağlandıqda), qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyətində iştiraka münasibətində isə 

qeyri-hökumət  təşkilatının  nizamnaməsi ilə müəyyən edilir.  

Maddə 10. İctimai birliklərin üzvləri 

10.1. Azərbaycan Respublikasında hər bir fiziki və hüquqi şəxs (dövlət hakimiyyəti və yerli 

özünüidarə orqanları istisna olmaqla) İctimai Birliyin üzvü ola bilər.  

10.2. İctimai birliyin üzvləri bərabərhüquqludurlar. Onlar ictimai birliklərin rəhbər orqanlarına 

seçə və seçilə, fəaliyyətində iştirak edə, rəhbər orqanların fəaliyyətinə nəzarət edə, nizamnamə 

ilə nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar daşıya bilərlər, eləcə də nizamnamə tələblərinə riayət 

etməlidirlər.  

10.3. İctimai birliyin üzvlüyünün əldə edilməsi və üzvlüyə xitam verilməsi məsələləri 

nizamnamə ilə müəyyən edilir. Nizamnamə İctimai Birliyin üzvlüyünə xitam verilməsindən 

birliyin daxilində və məhkəməyə şikayət etmə hüququna təminat verməlidir. 

10.4. İctimai birlik dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra otuz gün müddətində üzvlərinin 

reyestrinin aparılmasını təmin etməlidir.  

10.5. Qeyri-hökumət təşkilatlarının icra orqanları tərəfindən təşkilatın üzvlərinin hüquqlarının 

pozulmasına yol verilməməlidir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləri ilə təşkilat arasında 

yaranan mübahisələr məhkəmə qaydasında həll olunur. Məhkəmə tərəfindən işə baxılarkən 

təşkilatın üzvlərinin hüquqlarının pozulduğu müəyyən edildikdə qeyri-hökumət təşkilatının 
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fəaliyyəti məhkəmə qərarı ilə bu Qanunun 31.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş müddətə 

dayandırıla bilər. 

Maddə 11. Qeyri-hökumət təşkilatlarının köməkçiləri 

Qeyri-hökumət təşkilatlarının köməkçilərinə nizamnamələrinə müvafiq olaraq qeyri-hökumət 

təşkilatının fəaliyyətində iştirak etməklə, öz münasibətlərini qeyri-hökumət təşkilatı ilə təşkilatı 

cəhətdən rəsmiləşdirmədən ona müxtəlif kömək və ya xidmətlər göstərməklə qeyri-hökumət 

təşkilatını dəstəkləyən fiziki və hüquqi (dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanları istisna 

olmaqla) şəxslər aiddir. Köməkçilərin mövcudluğu və onların hüquqi statusu qeyri-hökumət 

təşkilatının təsis sənədləri və “Könüllü fəaliyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

ilə müəyyən edilir. 

III fəsil 

  

Qeyrİ-hökumət təşkİlatlarının yaradılması, yenİdən təşkİlİ və ləğv edİlməsİ 

  

Maddə 12. Qeyri-hökumət təşkilatının yaradılması 

12.1. Qeyri-hökumət təşkilatı onun təsis edilməsi nəticəsində, habelə mövcud olan qeyri-

hökumət təşkilatının yenidən təşkili nəticəsində yaradıla bilər.  

12.1-1. Fond yaradılarkən onun nizamnamə kapitalı on min manatdan az olmamalıdır.  

12.2. Qeyri-hökumət təşkilatının təsis edilməsi nəticəsində yaradılması təsisçilərin (təsisçinin) 

qərarı ilə həyata keçirilir. Bu halda təsis yığıncağı çağırılır və təşkilatın nizamnaməsi qəbul 

olunur. 

12.3. Azərbaycan Respublikasında xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və 

nümayəndəliklərinin dövlət qeydiyyatı həmin təşkilatlarla bağlanmış saziş əsasında həyata 

keçirilir. Sazişdə onun qüvvədə olma müddəti göstərilməlidir.  

Maddə 13. Qeyri-hökumət təşkilatının nizamnaməsi 

13.1. Qeyri-hökumət təşkilatının nizamnaməsində qeyri-hökumət təşkilatının adı və yerləşdiyi 

yer, fəaliyyətinin məqsədləri, daimi və ya konkret məqsədlə təsis edildiyi, idarə olunma qaydası, 

üzvlərin hüquq və vəzifələri, İctimai Birliyin üzvlüyünə qəbulun və ondan çıxmanın şərtləri və 

qaydası, qeyri-hökumət təşkilatının əmlakının formalaşma mənbələri, nizamnamənin qəbulu, ona 

əlavə və dəyişikliklərin edilməsi qaydası, qeyri-hökumət təşkilatının ləğv edilməsi və ləğv 

edildiyi halda əmlakından istifadə qaydası müəyyən edilməlidir.  
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13.2. Fondun nizamnaməsində həm də fondun "fond" sözü daxil edilmiş adı, onun olduğu yer, 

fondun məqsədi, onun orqanları, o cümlədən Himayəçilik Şurası və onların formalaşma qaydası, 

fondun vəzifəli şəxslərinin təyin edilməsi və onların azad edilməsi və fondun ləğv edildiyi halda 

onun əmlakının müqəddəratı haqqında məlumatlar olmalıdır. 

13.3. Qeyri-hökumət təşkilatlarının nizamnamələrində dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının 

səlahiyyətlərinin mənimsənilməsinə, habelə dövlət nəzarəti və yoxlama funksiyalarının nəzərdə 

tutulmasına yol verilmir.  

Maddə 14. Qeyri-hökumət təşkilatının nizamnaməsinə dəyişikliklərin edilməsi 

14.1. İctimai birliyin nizamnaməsinə dəyişikliklər onun ali idarəetmə orqanının qərarı ilə edilə 

bilər. Fondun nizamnaməsinə dəyişikliklərin edilməsi fondun Himayəçilik Şurası tərəfindən və 

yalnız fondun məqsədləri istiqamətində edilə bilər.  

14.2. Fondun nizamnaməsi fondun Himayəçilik Şurası tərəfindən bir şərtlə dəyişdirilə bilər ki, 

nizamnamədə onun bu qaydada dəyişdirilməsi imkanı nəzərdə tutulmuş olsun. Əgər fondun 

nizamnaməsinin dəyişilməz şəkildə saxlanılması fondun təsis edilməsi zamanı qabaqcadan 

nəzərə alınması mümkün olmayan nəticələrə gətirərsə, nizamnamədə dəyişikliklərin 

mümkünlüyü isə nəzərdə tutulmayıbsa, yaxud nizamnamə səlahiyyətli şəxslər tərəfindən 

dəyişilməyibsə, bu nizamnaməyə dəyişikliklərin edilməsi hüququ fondun Himayəçilik Şurasının 

ərizəsinə əsasən məhkəməyə mənsubdur.  

14.3. Qeyri-hökumət təşkilatının nizamnaməsindəki dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatı müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilir. Qeyri-hökumət təşkilatının nizamnaməsindəki 

dəyişikliklər onların dövlət qeydiyyatına alındığı andan qüvvəyə minir.  

Maddə 15. İctimai birliyin təsis edilməsi haqqında bildiriş 

15.1. İctimai birliyin təsis edilməsi haqqında bildiriş onun təsis edilməsi haqqında qərarın qəbul 

olunduğu andan 30 gündən gec olmayaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanına yazılı müraciət 

vasitəsi ilə həyata keçirilir. İctimai birliyin rəhbəri tərəfindən imzalanmış müraciətə təsis 

protokolu da əlavə olunmalıdır.  

15.2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı İctimai Birliyin təsis edilməsi haqqında bildirişi alan gün 

bildirişin daxil olmasını təsdiq edən sənədi İctimai Birliyin nümayəndəsinə verir və ya poçt 

vasitəsilə göndərir. 



85 

 

                                                                                                                                                                                           

Maddə 16. Qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət qeydiyyatı  

16.1. Qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət qeydiyyatı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

hüquqi şəxslərin qeydiyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun 

olaraq həyata keçirilir.  

16.2. Qeyri-hökumət təşkilatı yalnız dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra hüquqi şəxs statusunu 

əldə edir.  

16.3. Qeyri-hökumət təşkilatlarının və xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya 

nümayəndəliklərinin təsis sənədlərində qanunvericiliyə uyğunsuzluq aşkar edildikdə müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı həmin qurumlardan 30 gün müddətində təsis sənədlərinin 

qanunvericiliyə uyğunlaşdırılmasını tələb edir. 

16.4. Qeyri-hökumət təşkilatları və xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya 

nümayəndəlikləri fəaliyyətini müvəqqəti olaraq dayandırması ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanına müraciət edə bilər. 

Maddə 17. Dövlət qeydiyyatına alınmasından imtina 

 17.1. Qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət qeydiyyatına alınmasından yalnız "Hüquqi şəxslərin 

dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə nəzərdə 

tutulmuş hallarda imtina edilə bilər.   

17.2. Qeyri-hökumət təşkilatının dövlət qeydiyyatına alınmasından, imtinanın əsasları və təsis 

sənədlərin hazırlanmasında qanunvericiliyin pozulmuş müddəaları və maddələrini göstərilməklə, 

yazılı surətdə məlumat qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsinə təqdim olunur.  

17.3. Qeyri-hökumət təşkilatının dövlət qeydiyyatına alınmasından imtina, pozuntular aradan 

qaldırıldıqdan sonra sənədlərin dövlət qeydiyyatı üçün yenidən təqdim edilməsinə mane ola 

bilməz.  

17.4. Qeyri-hökumət təşkilatın dövlət qeydiyyatına alınmasından imtinadan inzibati qaydada və 

(və ya) məhkəmə qaydasında şikayət verilə bilər.  

Maddə 18. Qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyətinə xitam verilməsi 

Qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyətinə qeyri-hökumət təşkilatın yenidən təşkil edilməsi 

(birləşmə, qoşulma, bölünmə, ayrılma, çevrilmə) və ya qeyri-hökumət təşkilatının ləğv edilməsi 

yolları ilə xitam verilir.  
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Maddə 19. Qeyri-hökumət təşkilatının yenidən təşkil edilməsi 

19.1. Qeyri-hökumət təşkilatı bu Qanunda nəzərdə tutulan qaydada yenidən təşkil edilə bilər. 

Qeyri-hökumət təşkilatının yenidən təşkili onun təsisçilərinin və ya təşkilatın nizamnamə ilə 

vəkil edilmiş orqanın qərarı ilə həyata keçirilə bilər.  

19.2. Qeyri-hökumət təşkilatının yenidən təşkili birləşmə, qoşulma, bölünmə, ayrılma və 

çevrilmə formalarında həyata keçirilə bilər.  

19.3. Qeyri-hökumət təşkilatının başqa təşkilatın ona qoşulma formasında yenidən təklif edilməsi 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən onlardan birinin fəaliyyətinə xitam verilməsi 

haqqında qeydin hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edildiyi andan sayılır.  

19.4. Qeyri-hökumət təşkilatının ayrılma və bölünmə formalarında təşkil edilməsi müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən onlardan birinin ayrılması haqqında və ya bölünən təşkilatın 

fəaliyyətinə xitam verilməsi haqqında və yeni qeyri-hökumət təşkilatlarının təsis edilməsi 

haqqında qeydlərin hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edildiyi andan sayılır.  

19.5. Qeyri-hökumət təşkilatının çevrilmə formasında təşkil edilməsi müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən mövcud olan təşkilatın ləğvi və onun əsasında yeni təşkilatın təsis edilməsi 

haqqında qeydlərin hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edildiyi andan sayılır. 

19.6. Qeyri-hökumət təşkilatının yenidən təşkilindən sonra hüquq varisliyi ilə bağlı olan bütün 

məsələlər Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada həll 

olunur.  

19.7. Xarici dövlətin qeyri-hökumət təşkilatı digər təşkilatla birləşdikdə, qoşulduqda və ya özü 

bölündükdə, təşkilati-hüquqi formasını dəyişdikdə onun Azərbaycan Respublikasının 

ərazisindəki filialı və ya nümayəndəliyi ləğv edilir. 

Maddə 20. Qeyri-hökumət təşkilatının ləğvi 

Qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində və hüquqi şəxslərin 

dövlət qeydiyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş 

qaydada ləğv edilə bilər. Qeyri-hökumət təşkilatı ləğv edildikdə həmin qurum tərəfindən əmlak 

məsələlərinin Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada həll 

olunması barədə məlumatlar və bu məlumatları təsdiq edən sənədlər hüquqi şəxslərin dövlət 

reyestrinə daxil olunması üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilir.  
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Maddə 21. Ləğv edilən qeyri-hökumət təşkilatının əmlakı 

Qeyri-hökumət təşkilatının ləğv edilməsi ilə bağlı bütün əmlak məsələləri Azərbaycan 

Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada həll olunur.  

  

 

IV fəsil 

  

Qeyri-hökumət təşkilatının fəalİyyətİ 

  

Maddə 22. Qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyət növləri 

22.1. Qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan 

olunmayan və qeyri-hökumət təşkilatının nizamnaməsində nəzərdə tutulan məqsədlərə zidd 

olmayan, ölkə daxilində və xaricdə hər hansı fəaliyyət növünü həyata keçirə bilər.  

22.2. Qeyri-hökumət təşkilatı əldə edilmiş gəliri təsisçiləri (üzvləri) arasında bölüşdürməyərək, 

yalnız təşkilatın yaradılması məqsədlərinə nail olmasına yönəldilmiş sahibkarlıq fəaliyyətini 

həyata keçirilə bilər. Belə fəaliyyət kimi qeyri-hökumət təşkilatının yaranma məqsədlərinə cavab 

verən, mənfəət gətirən mal və xidmət istehsalı və satışı, habelə qiymətli kağızların, əmlak və 

qeyri-əmlak hüquqlarının əldə edilməsi, əmanətçi kimi təsərrüfat cəmiyyətlərində, ortaqlıqlarda 

iştirakı qəbul edilir.  

22.3. Qeyri-hökumət təşkilatı sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə gəlir və xərclərin uçotunu aparır. Qeyri-

hökumət təşkilatının məşğul ola bilən fəaliyyət növləri üçün hər bir məhdudiyyət yalnız qanunla 

müəyyən olunur.  

22.4. Qeyri-hökumət təşkilatı peşəkar dini fəaliyyətlə məşğul ola bilməz. 

Maddə 23. Qeyri-hökumət təşkilatının əmlakı 

23.1. Qeyri-hökumət təşkilatının mülkiyyətində qanunvericiliklə qadağan olunmamış növlərdə 

əmlak ola bilər.  

23.2. Qeyri-hökumət təşkilatı öz öhdəliklərinə görə əmlakı ilə cavabdehdir. Bu əmlak yalnız 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq özgəninkiləşdirilə bilər.  

23.3. Fondun əmlakını onun təsisçiləri (təsisçisi) tərəfindən verilən əmlak təşkil edir. Fond təsis 

olunduqdan sonra ona əmlak vermiş şəxs təsisçi hüququ qazanmır. Təsisçilər onların yaratdığı 

fondun öhdəlikləri üçün, fondlar isə öz təsisçilərinin öhdəlikləri üçün məsuliyyət daşımır.  
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Maddə 24. Qeyri-hökumət təşkilatının əmlakının formalaşdırılma mənbələri 

24.0. Qeyri-hökumət təşkilatının əmlakının pul və digər şəkildə formalaşdırılma mənbələri 

aşağıdakılardır:  

24.0.1. təsisçilərin və ya ictimai birliklərin üzvlərinin müntəzəm və ya birdəfəlik üzvlük haqları;  

24.0.2. əmlak haqları və könüllü ianələri; 

24.0.3. malların satışından, xidmətlər göstərilməsindən, işlər görülməsindən daxilolmalar;  

24.0.4. səhmlər, istiqrazlar, başqa qiymətli kağız və əmanətlərdən alınan dividendlər, gəlirlər;  

24.0.5. öz əmlakından istifadə və onun satılması nəticəsində əldə edilən gəlirlər;  

24.0.6. qrantlar;  

24.0.7. qanunvericiliklə qadağan olunmayan başqa gəlirlər.  

  

M a d d ə  24-1. İanələr və qrantlar 

24-1.1. İanə - qeyri-hökumət təşkilatının, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının 

filial və ya nümayəndəliklərinin qarşısında hər hansı məqsədə nail olmaq vəzifəsi qoymadan ona 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, yaxud Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına 

alınmış hüquqi şəxs, xarici hüquqi şəxsin filial və ya nümayəndəliyi (bu Qanunun 12.3-cü 

maddəsində nəzərdə tutulmuş sazişi bağlamış xarici dövlətin qeyri-hökumət təşkilatının filial və 

ya nümayəndəliyi) tərəfindən bu Qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada maliyyə vəsaiti şəklində və 

(və ya) başqa maddi formada verilən yardımdır. 

24-1.2. Qeyri-hökumət təşkilatı, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və 

ya nümayəndəlikləri qəbul etdiyi və ya vəd edilən ianə müqabilində, ianə verən şəxsə və ya hər 

hansı digər şəxsə birbaşa, yaxud dolayı yolla maddi və sair nemət, hər hansı imtiyaz və ya güzəşt 

verə, belə təkliflə çıxış edə və ya belə vəd verə bilməz. 

24-1.3. Qeyri-hökumət təşkilatına, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və 

ya nümayəndəliklərinə ianə verən şəxs verdiyi və ya verəcəyi ianə müqabilində özü və ya üçüncü 

şəxslər üçün birbaşa, yaxud dolayı yola maddi və sair nemət, hər hansı imtiyaz və ya güzəşt tələb 

edə və ya qəbul edə bilməz, belə təklifə və ya vədə razılıq verə bilməz. 

24-1.4. İanə edilən pul vəsaitləri qeyri-hökumət təşkilatının, habelə xarici dövlətlərin qeyri-

hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərinin bank hesabına köçürmə yolu ilə qəbul 

edilir. Nizamnaməsinə əsasən başlıca məqsədi xeyriyyəçilik olan qeyri-hökumət təşkilatı, habelə 
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xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəlikləri iki yüz manatadək 

ianəni nağd şəkildə qəbul edə bilər. 

24-1.5. Qeyri-hökumət təşkilatı, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və 

ya nümayəndəlikləri qəbul etdiyi ianələrin məbləği və ianəni vermiş şəxslər barədə məlumatları 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanına təqdim edir. Barəsində məlumat təqdim edilməmiş ianələr üzrə bank əməliyyatları və 

hər hansı digər əməliyyatlar aparıla bilməz. 

24-1.6. Qrantların verilməsi, alınması və istifadəsi ilə bağlı iqtisadi və hüquqi münasibətlər 

“Qrant haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir. 

  

M a d d ə  24-2. Qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi və işlərin görülməsi 

24-2.1. Qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən bu Qanunun 24.0.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş 

xidmətlərin göstərilməsi və işlərin görülməsi müqavilə əsasında həyata keçirilir. Xarici maliyyə 

mənbələri hesabına xidmətlərin göstərilməsi və ya işlərin görülməsi haqqında müqavilə qeydə 

alınması üçün qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim 

olunur. 

24-2.2. Müqavilə olmadan və ya qeydiyyata alınmamış müqavilə üzrə xidmətlər göstərən və ya 

işlər görən qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə 

əsasən məsuliyyət daşıyır. 

  

V fəsil 

  

Qeyrİ-hökumət təşkİlatlarının İdarə olunması 

  

Maddə 25. İctimai birliyin idarə olunmasının əsasları 

25.1. İctimai birliyin strukturu, tərkibi, idarəetmə orqanlarının səlahiyyəti, formalaşdırılma 

qaydası və onların səlahiyyət müddəti, qərar qəbul etmə və İctimai Birliyin adından çıxış etmə 

qaydaları bu Qanun və digər qanunlara müvafiq olaraq İctimai Birliyin nizamnaməsi ilə 

müəyyən edilir.  

25.2. İctimai birliyin ali idarəetmə orqanı ildə bir dəfədən az olmayaraq çağırılan Ümumi 

yığıncaqdır.  



90 

 

                                                                                                                                                                                           

25.3. Ümumi yığıncaq İctimai Birliyin icra orqanının, təsisçilərdən birinin və ya üzvlərinin üçdə 

bir hissəsinin təşəbbüsü ilə çağırılır.  

25.4. Ümumi yığıncağın əsas funksiyası onun marağı naminə yarandığı məqsədlərə riayət 

etməkdir.  

25.5. Ümumi yığıncağın səlahiyyətinə aşağıdakı məsələlərin həlli aiddir:  

25.5.1. İctimai Birliyin nizamnaməsinin qəbulu və ona dəyişikliklərin edilməsi;  

25.5.2. İctimai Birliyin əmlakının formalaşma və istifadə prinsiplərinin müəyyən edilməsi;  

25.5.3. İctimai Birliyin icra orqanlarının yaradılması və onların səlahiyyətlərinin vaxtından əvvəl 

dayandırılması;  

25.5.4. illik hesabatın təsdiq edilməsi;  

25.5.5. başqa təşkilatlarda iştirak;  

25.5.6. İctimai Birliyin yenidən təşkili və ləğv edilməsi.  

25.6. İctimai birliyin təsisçilərinə və üzvlərinə ümumi yığıncağın yeri və vaxtı haqqında ən azı 2 

həftə əvvəl məlumat verilməlidir. Ümumi yığıncaq yalnız birlik üzvlərinin yarısından çoxu 

iştirak etdikdə nizamnaməyə dəyişikliklər edə bilər. Ümumi yığıncağın qərarı yığıncaqda iştirak 

edən üzvlərin səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Hər bir üzv bir səsə malikdir.  

25.7. Ümumi yığıncaqda yazılı protokol aparılmalıdır. Protokol yığıncağın sədri və katibi 

tərəfindən imzalanır. Yığıncağın protokolu lazım gəldikdə bütün üzvlərə paylanmalıdır.  

Maddə 26. İctimai birliyin icra orqanı 

26.1. İctimai birliyin icra orqanı kollegial və (və ya) təkbaşına ola bilər. O, İctimai Birliyin 

fəaliyyətinə cari rəhbərliyi həyata keçirir və İctimai Birliyin ali idarəetmə orqanına hesabat verir.  

26.2. İctimai birliyin icra orqanı İctimai Birliyin filiallarını yaradır və nümayəndəliklərini açır.  

26.3. İctimai birliyin icra orqanının səlahiyyətinə İctimai Birliyin başqa idarəetmə orqanlarının 

bu Qanun, digər qanunlar və İctimai Birliyin nizamnaməsi ilə müəyyən edilən müstəsna 

səlahiyyətini təşkil etməyən bütün məsələlərin həlli aiddir.  

26.4. İctimai birliyin səlahiyyət müddəti bitmiş icra orqanları tərəfindən təşkilatın fəaliyyəti ilə 

əlaqədar hər hansı qərarların qəbul edilməsinə və ya sənədlərin imzalanmasına yol verilmir. 

Maddə 27. Fondun idarə olunması 

27.1. Fondun idarəsini fondun Prezidenti və ya idarə heyəti həyata keçirirlər.  

27.2. Fondun himayəçilik Şurası fondun nəzarət orqanıdır və fondun fəaliyyətinə, fondun başqa 

orqanları tərəfindən qərarların qəbul edilməsinə və onların yerinə yetirilməsinin təmin 
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edilməsinə, fond vəsaitinin istifadə edilməsinə, fəaliyyətinə nəzarəti və nizamnaməyə 

dəyişikliklər edilməsini, ləğvetmə və ya yenidən təşkiletmə haqqında qərarın qəbulunu həyata 

keçirir. Fondun Himayəçilik şurası öz fəaliyyətini ictimai əsaslarla həyata keçirir.  

27.3. Fondun Himayəçilik Şurasının formalaşma və fəaliyyət qaydası fondun təsisçiləri 

tərəfindən təsdiq edilmiş fondun nizamnaməsində müəyyən edilir.  

  

VI fəsil 

  

Qeyrİ-hökumət təşkİlatları və dövlət hakİmİyyətİ orqanları 

  

Maddə 28. Dövlət hakimiyyəti orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları arasında əlaqə 

Qeyri-hökumət təşkilatının hüquqları bütün dövlət orqanları tərəfindən qorunur. Qeyri-hökumət 

təşkilatları qanunvericilik çərçivəsində öz fəaliyyətini müstəqil olaraq həyata keçirmək hüququna 

malikdir. Dövlət hakimiyyət orqanları qeyri-hökumət təşkilatlarına maliyyə və başqa formalarda 

yardım edə bilərlər. Dövlət orqanlarında ictimai birliklərin strukturları yaradılmır. 

Maddə 29. Qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyətinə nəzarət 

29.1. Qeyri-hökumət təşkilatı qanunvericiliyə müvafiq olaraq mühasibat uçotu aparır.  

29.2. Qeyri-hökumət təşkilatının gəlirinin məbləği və strukturu, habelə onun əmlakı, xərcləri, 

işçilərin say tərkibi, əməyin ödənilməsi haqqında məlumatlar dövlət və ya kommersiya sirri ola 

bilməz. 

29.3. Fond öz əmlakından istifadə haqqında hesabatları hər il dərc etməyə borcludur.  

29.4. Qeyri-hökumət təşkilatı illik maliyyə hesabatını hər il aprel ayının 1-dən gec olmayaraq 

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edir. Bu hesabatların 

forması, məzmunu və təqdim edilməsi qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

müəyyən edilir. 

29.5. Qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və 

nümayəndəlikləri öz fəaliyyətinin şəffaflığını təmin etməlidirlər. Qeyri-hökumət təşkilatları, 

habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri korrupsiya 

hüquqpozmalarının, habelə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 

leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə 

onun üçün müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tədbirləri yerinə yetirməlidirlər. 
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Maddə 30.(Çıxarılıb) 

  

Maddə 30-1. Qeyri-hökumət təşkilatlarının, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət 

təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərinin fəaliyyətinin onların nizamnamələrinə 

(əsasnamələrinə) və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğunluğunun 

öyrənilməsi 

30-1.1. Qeyri-hökumət təşkilatlarının, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının 

filial və ya nümayəndəliklərinin fəaliyyətinin onların nizamnamələrinə (əsasnamələrinə) və 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğunluğunun öyrənilməsi qaydaları müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.  

30-1.2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı qeyri-hökumət təşkilatlarının, habelə xarici dövlətlərin 

qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərinin fəaliyyətinin onların 

nizamnamələrinə (əsasnamələrinə) və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə 

uyğunluğunun öyrənilməsi işinə aidiyyəti dövlət orqanlarının və digər qeyri-hökumət 

təşkilatlarının nümayəndələrini cəlb etmək səlahiyyətinə malikdir.  

30-1.3. Qeyri-hökumət təşkilatlarının, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının 

filial və ya nümayəndəliklərinin fəaliyyətinin onların nizamnamələrinə (əsasnamələrinə) və 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğunluğunun öyrənilməsi üçün maneələr 

yaradan fiziki və hüquqi şəxslər Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən 

məsuliyyət daşıyırlar. 

  

VII fəsil 

  

Yekun müddəaları 

  

Maddə 31. Qeyri-hökumət təşkilatının məsuliyyəti 

31.1. Qeyri-hökumət təşkilatı, habelə xarici dövlətin qeyri-hökumət təşkilatının filial və ya 

nümayəndəliyi bu Qanunun müddəalarından irəli gələn tələbləri pozduqda qanunla müəyyən 

edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyır. 
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31.2. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin, eləcə də nizamnamənin müddəalarından irəli 

gələn tələblərin pozulmasına görə qanunla məsuliyyət müəyyən olunmadığı hallarda müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qeyri-hökumət təşkilatına və ya xarici dövlətin qeyri-hökumət 

təşkilatının filial və ya nümayəndəliyinə yazılı surətdə xəbərdarlıq edilir və pozuntuların 30 

günədək müddətdə aradan qaldırılması haqqında göstəriş verilir. 

31.3. Bu maddədə müəyyən olunmuş hallarda qeyri-hökumət təşkilatının, habelə xarici qeyri-

hökumət təşkilatının filial və ya nümayəndəliyinin fəaliyyəti məhkəmə qərarı ilə bir ilədək 

müddətə dayandırıla bilər. Qeyri-hökumət təşkilatının, habelə xarici dövlətin qeyri-hökumət 

təşkilatının filial və ya nümayəndəliyinin fəaliyyətinin dayandırılması əsasları aşağıdakılardır: 

31.3.1. qeyri-hökumət təşkilatı, habelə xarici dövlətin qeyri-hökumət təşkilatının filial və ya 

nümayəndəliyi fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsinə səbəb olmuş şəraitin aradan qaldırılmasına 

maneçilik törətdikdə; 

31.3.2. qeyri-hökumət təşkilatı, xarici dövlətin qeyri-hökumət təşkilatının filial və ya 

nümayəndəliyi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının xəbərdarlığında və ya göstərişində bildirilmiş 

pozuntuların müəyyən edilmiş müddətdə aradan qaldırılmamasına görə inzibati məsuliyyətə cəlb 

edildikdən sonra qurum tərəfindən həmin pozuntular aradan qaldırılmadıqda; 

31.3.3. qeyri-hökumət təşkilatının icra orqanı tərəfindən təşkilatın üzvlərinin hüquqlarının 

pozulması müəyyən edildikdə. 

31.4. Qeyri-hökumət təşkilatına, habelə xarici qeyri-hökumət təşkilatının filial və ya 

nümayəndəliyinə bir il ərzində ikidən çox yazılı surətdə xəbərdarlıq və ya pozuntuların aradan 

qaldırılması haqqında göstəriş verildiyi halda qeyri-hökumət təşkilatı, habelə xarici qeyri-

hökumət təşkilatının filial və ya nümayəndəliyi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müraciəti 

əsasında məhkəmənin qərarı ilə ləğv edilə bilər. 

31.5. Qeyri-hökumət təşkilatı, habelə xarici dövlətin qeyri-hökumət təşkilatının filial və ya 

nümayəndəliyi qanunla müəyyən edilmiş məsuliyyət tədbirlərinin tətbiqi ilə əlaqədar inzibati 

qaydada və ya məhkəməyə şikayət etmək hüququna malikdir. 

31.6. Bu Qanunun 31.3.1-ci və 31.3.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda qeyri-hökumət 

təşkilatının, habelə xarici dövlətin qeyri-hökumət təşkilatının filial və ya nümayəndəliyinin 

fəaliyyətinin dayandırılması barədə məhkəməyə müraciət müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən, bu Qanunun 31.3.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş halda isə qeyri-hökumət 

təşkilatının üzvləri tərəfindən edilir. 



94 

 

                                                                                                                                                                                           

31.7. Qeyri-hökumət təşkilatının, habelə xarici dövlətin qeyri-hökumət təşkilatının filial və ya 

nümayəndəliyinin fəaliyyətinin dayandırılmasına səbəb olmuş pozuntular aradan qaldırıldıqda bu 

Qanunun 31.3.1-ci və 31.3.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının, 31.3.3-cü maddəsində müəyyən olunmuş halda isə təşkilatın üzvlərinin 

müraciəti əsasında qurumun fəaliyyəti məhkəmənin qərarı ilə vaxtından əvvəl bərpa oluna bilər. 

31.8. Qeyri-hökumət təşkilatı illik maliyyə hesabatını bu Qanunun 29.4-cü maddəsində müəyyən 

edilmiş müddətdə təqdim etmədikdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həmin təşkilata yazılı 

surətdə xəbərdarlıq etməklə müvafiq hesabatın 30 gün müddətində təqdim edilməsinə dair 

göstəriş verir. Bu müddətdə hesabat təqdim etməyən qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycan 

Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən məsuliyyət daşıyır. 

Maddə 32. Əvvəllər qeydiyyata alınmış qeyri-hökumət təşkilatlarının yenidən qeydiyyata 

alınması 

Bu Qanun qüvvəyə minməmişdən əvvəl dövlət qeydiyyatına alınmış qeyri-hökumət təşkilatları 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən Azərbaycan Respublikası hüquqi şəxslərinin Dövlət 

reyestrinə daxil edilməlidirlər.  

Maddə 33. Bu Qanunun qüvvəyə minməsi 

Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.  

  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV 

 Bakı şəhəri, 13 iyun 2000-ci il 

               № 894-IQ 
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Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər Kabinetinin  

2015-ci il 22 oktyabr tarixli 339 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir 

  

Xarici donorlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində qrant vermək 

hüququnun əldə edilməsi 

Q A Y D A S I 

  

1. Ümumi müddəalar 

1.1. Bu Qayda “Qrant haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci maddəsinin 5-1-ci 

hissəsinə, habelə “Qrant haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 17 oktyabr tarixli 1081-IVQD nömrəli 

Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  2014-cü il 14 noyabr 

tarixli 344 nömrəli Fərmanının2.2.3-cü yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi 

iləhazırlanmışdır. 

1.2. Bu Qayda beynəlxalq təşkilatlar və onların nümayəndəlikləri, xarici hökumətlər və onların 

nümayəndəlikləri, xeyriyyəçilik, humanitar inkişaf və başqa ictimaiyönlü beynəlxalq təşkilatlar, 

maliyyə-kredit institutları, təhsil, elm, səhiyyə, incəsənət və idmanın inkişafı sahələrində 

fəaliyyət göstərən xarici ictimai təşkilatlar, o cümlədən fondlar, assosiasiyalar, federasiyalar və 

komitələr, həmçinin xarici hüquqi şəxslərin Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına 

alınmış filial və nümayəndəlikləri (“Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş sazişi bağlamış xarici 

dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəlikləri) tərəfindən (bundan sonra 

- xarici donorlar) Azərbaycan Respublikasının ərazisində qrant vermək hüququnun əldə edilməsi 

qaydasını tənzimləyir. 

1.3. Bu Qaydada xarici donorlar tərəfindən qrant vermək hüququnun əldə edilməsi ilə bağlı 

göstərilmiş tələblər sub-qrantlara və qrant müqaviləsi (qərarı) üzrə əlavə müqavilələrin 

bağlanması, habelə onlarda istənilən dəyişikliklərin edilməsi hallarına da şamil olunur. 

1.4. Qrant vermək hüququnu əldə etməmiş xarici donorlarla qrant müqaviləsi bağlanıla bilməz. 

1.5. Bu Qaydanın tələbləri Azərbaycan Respublikasının və Azərbaycan Respublikası Hökuməti 

adından qrant alınmasına dair sazişlərin bağlanılması və təsdiq edilməsi hallarına şamil olunmur. 
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2. Qrant vermək hüququnun əldə edilməsi üçün təqdim olunan sənədlər 

2.1. Xarici donorlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində qrant vermək hüququ hər 

bir qrant müqaviləsi (qərarı) üzrə əldə edilməlidir. 

2.2. Qrant vermək hüququnun əldə edilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 

(bundan sonra – Nazirlik) qrantın maliyyə-iqtisadi məqsədəmüvafiqliyinə dair rəyi tələb olunur. 

2.3. Qrantın maliyyə-iqtisadi məqsədəmüvafiqliyinə dair Nazirliyin rəyinin əldə edilməsi üçün 

xarici donor tərəfindən Nazirliyə bu Qaydanın əlavəsində göstərilmiş formada təqdim edilən 

ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə olunur: 

2.3.1. xarici donorla resipiyent arasında bağlanılması nəzərdə tutulan qrant müqaviləsinin 

məqsədini, məbləğini, nəzərdə tutulmuş resipiyenti, icra müddətini, sub-qrantlara (olduğu halda) 

dair tələblərini əks etdirən qrant müqaviləsinin (qərarının) layihəsi, müqavilə üzrə tərtib edilən 

sənədlər (layihə, proqram, smeta xərcləri); 

2.3.2. qrantın maliyyə-iqtisadi əsaslandırılması; 

2.3.3. xarici donorun təsis edilməsi haqqında qərarın, nizamnaməsinin (əsasnaməsinin) və ya 

qeydiyyatını təsdiq edən sənədin (qeydiyyat şəhadətnaməsinin və s.) surəti; 

2.3.4. xarici donorun nümayəndəsinin müvafiq ərizəni imzalamaq səlahiyyətini təsdiq edən 

etibarnamə. 

2.4. Bu Qaydanın 2.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş sənədlər xarici dildə tərtib edildikdə, onların 

notariat qaydasında təsdiq olunmuş tərcüməsi də əlavə edilir. Xarici ölkədə tərtib olunmuş 

sənədlər və ya məlumatlar həmçinin leqallaşdırılmalı və ya onlara apostilverilməlidir. 

 

3. Qrant vermək hüququnun əldə edilməsi barədə müraciətlərə baxılması qaydası 

3.1. Nazirlik tərəfindən xarici donorların qrant vermək hüququnun əldə edilməsi barədə 

müraciətlərinə ərizə daxil olduğu gündən 15 gün müddətində baxılır. Bu Qaydanın 2-ci 

hissəsində göstərilən sənədlərin əlavə araşdırılması zərurəti yarandıqda, qrantın maliyyə-iqtisadi 

məqsədə-müvafiqliyinə dair rəyin verilməsi müddəti 15 günədək uzadılır. Müraciətə baxılan 

zaman qrantın predmeti ilə bağlı aidiyyəti dövlət orqanları münasibət bildirə bilərlər. 

3.2. Qrantın maliyyə-iqtisadi məqsədəmüvafiqliyinə dair Nazirliyin rəyində onun 

məqsədəmüvafiq hesab edilməsi və ya edilməməsiəsaslandırılmalıdır. 
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3.3. Qrantın yönəldildiyi sahənin ehtiyaclarının dövlət tərəfindən ödənilməsi qrantın maliyyə-

iqtisadi cəhətdən məqsədəmüvafiq hesab olunmaması üçün əsasdır. 

3.4. Qrantın maliyyə-iqtisadi məqsədəmüvafiqliyinə dair rəyin verilməsindən aşağıdakı hallarda 

imtina edilir: 

3.4.1. bu Qaydanın 2.3-cü bəndində göstərilmiş ərizə, sənədlər və məlumatlar təqdim 

edilmədikdə və ya natamam təqdim edildikdə, habelə 2.4-cü bəndinin tələbləri pozulduqda; 

3.4.2. qrantın verilməsi məqsədi və onun maliyyə-iqtisadi əsaslandırılması qeyri-dəqiq 

göstərildikdə. 

3.5. Nazirlik hər il birinci yarımillik üzrə avqust ayının 10-dək və ikinci yarımillik üzrə növbəti 

ilin fevral ayının 10-dək qrantın maliyyə-iqtisadi məqsədəmüvafiqliyinə dair təqdim etdiyi rəylər 

barədə aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə, 

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikasının Dini 

Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinə aşağıdakılar barədə məlumatları təqdim edir: 

3.5.1. müraciət edən xarici donorun adı, mənsub olduğu ölkə və onun adından müraciət etmiş 

şəxs barədə məlumatları; 

3.5.2. qrantın məqsədi, məbləği və icra müddəti barədə məlumatları; 

3.5.3. müqavilə üzrə nəzərdə tutulmuş resipiyent barədə məlumatı; 

3.5.4. qrant maliyyə-iqtisadi cəhətdən məqsədəmüvafiq hesab olunmadıqda, bunun 

əsaslandırılması. 

 

4. Qrant vermək hüququnun əldə edilməsi 

4.1. Qrantın maliyyə-iqtisadi cəhətdən məqsədəmüvafiq hesab olunması barədə Nazirliyin rəyini 

almış xarici donorlar qrant vermək hüququnu əldə etmiş hesab olunurlar. 

4.2. Qrant vermək hüququnu əldə etmiş xarici donorların bağladığı qrant müqavilələrinin 

(verdiyi qərarların) qeydiyyatı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il  5 iyun 

tarixli 216 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması 

Qaydası”na əsasən həyata keçirilir. 

 

Yekun müddəa 

5.1.       Bu Qaydada dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust 

tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 
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aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə 

uyğun edilir. 

  

 

  

“Xarici donorlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasınınərazisində qrant vermək 

hüququnun əldə edilməsi Qaydası”na əlavə 

  

Qrantın maliyyə-iqtisadi məqsədəmüvafiqliyinə dair rəyin əldə edilməsi barədə ərizənin 

forması 
_______________________________________ 

(qrantın maliyyə-iqtisadi məqsədəmüvafiqliyinə 

dair rəyi verən orqanın adı) 

_____________________________________________________________ 

(müraciət edən təşkilatın adı, təşkilati-hüquqi forması) 

  

_____________________________________________________________ 

(müraciət edən təşkilatın qeydiyyat tarixi, nömrəsi, VÖEN-i, bank rekvizitləri, hüquqi ünvanı) 

  

_____________________________________________________________ 

(qanuni təmsilçinin soyadı, adı, atasının adı, işlədiyi yer və vəzifəsi, ünvanı, şəxsiyyətini təsdiq 

edən sənədinin nömrəsi, verildiyi tarix və vəsiqəni vermiş orqanın adı, dövlət reyestrindən 

çıxarışının nömrəsi, tarixi) 

  
tərəfindən 

  

Ə R İ Z Ə 
  

Xarici donor qismində çıxış edən 

_____________________________________________________________ 

(hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, mənsub olduğu ölkə, qeydiyyat nömrəsi və tarixi, 

qeydiyyata almış orqan) 

və qrant müqaviləsi üzrə nəzərdə tutulan resipiyent qismində çıxış edən 

_____________________________________________________________ 

(hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, mənsub olduğu ölkə, qeydiyyat nömrəsi və tarixi, 

qeydiyyata almış orqan) 

arasında 

_____________________________________________________________ 

(müqavilənin adı) 

qrant müqaviləsinin bağlanılması (qərarın verilməsi) nəzərdə tutulmuşdur. 

Qrantın məqsədi 

_____________________________________________________________ 

  

məbləği və ya başqa maddi formada əşya barədə məlumat 
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_____________________________________________________________ 

(rəqəmlə və sözlə, valyuta göstərilməklə) 

  
icra müddəti 

_____________________________________________________________ 

(başlandığı və bitdiyi müddət) 

  

Xarici donorun qrant vermək üçün maliyyələşdirmə mənbəyi və əvvəllər maliyyələşdirdiyi 

sahələr 

_____________________________________________________________ 

Qoşma (ərizəyə əlavə olunan sənədlərin siyahısı və vərəqlərin sayı göstərilməklə) 

  

_____________________________________________________________ 

(əlavə edilən sənədlər barədə məlumatlar ayrı-ayrı sətirlərdə göstərilir) 

  

Göstərilənləri nəzərə alaraq, qeyd olunmuş qrantın maliyyə-iqtisadi məqsədəmüvafiqliyinə dair 

rəyin verilməsini xahiş edirik. 

  

Müraciəti imzalamış şəxsin 

soyadı, adı, atasının adı, vəzifəsi və imzası_________________________ 

(təşkilatın möhürü ilə təsdiq edilir) 

  

Tarix____________ 

Əlaqə telefonları (faks nömrəsi, elektron poçt ünvanı) 

 ____________________________________________________________ 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2015-ci il 5 iyun tarixli 216 nömrəli qərarı ilə 

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR 

 

Qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması 

Q A Y D A S I  

  

1. Ümumi müddəalar 

1.1. Bu Qayda “Qrant haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra - Qanun) 

4-cü maddəsinin 4-2-ci hissəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır. 

1.2. Bu Qayda Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri, habelə xarici dövlətlərin 

qeyri-kommersiya qurumlarının filial və ya nümayəndəlikləri tərəfindən qrant alınmasına 

(verilməsinə) dair müqavilələrin (qərarların), o cümlədən sub-qrantın, qranta əlavənin, habelə 

ianələr istisna olmaqla, Qanunun 1-ci maddəsinin 1-ci hissəsində göstərilmiş məqsədlər üçün 

digər formada rəsmiləşdirilən yardımların (bundan sonra - müqavilə (qərar) qeydə alınmasını 

tənzimləyir. Bu Qaydada qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması ilə bağlı göstərilmiş 

tələblər sub-qrantlara və qrant müqaviləsi (qərarı) üzrə əlavə müqavilələrin, onların müddətinin, 

məqsədinin, məbləğinin dəyişdirilməsi hallarına da şamil olunur.  

1.3. Müqavilələrin (qərarların) qeydə alınması kommersiya qurumlarına münasibətdə 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, dini qurumlara münasibətdə 

Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, digər qeyri-kommersiya 

qurumlarına və fiziki şəxslərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 

tərəfindən (bundan sonra – qeydiyyat orqanı) həyata keçirilir. 

1.4. Azərbaycan Respublikasının hüquqi və ya fiziki şəxsi, habelə Azərbaycan Respublikasının 

hüquqi şəxsinin filial və nümayəndəliyi olan donorlar tərəfindən xarici resipiyentlərə qrant 

verilməsi haqqında müqavilələr (qərarlar) qeydə alınması üçün donorlar tərəfindən qeydiyyat 

orqanına təqdim olunur. Azərbaycan Respublikasının resipiyentlərinin aldıqları qrantlar 
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haqqında müqavilələr (qərarlar) qeydə alınması üçün resipiyentlər tərəfindən qeydiyyat orqanına 

təqdim olunur. 

1.5. Müqavilə (qərar) bağlanıldığı (verildiyi) gündən 15 (on beş) gündən gec olmayaraq, qeydə 

alınması üçün qeydiyyat orqanına təqdim edilməlidir. 

1.6. Dövlət büdcəsi hesabına verilmiş qrant barədə müvafiq məlumat qrant müqaviləsini 

(qərarını) qeydə alan orqana donor tərəfindən 3 (üç) gündən gec olmayaraq, bu Qaydanın 5 

nömrəli əlavəsində göstərilən formaya uyğun təqdim olunur. Donor Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2015-ci il 21 oktyabr tarixli 654 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən, fəaliyyət sahələrinə uyğun olaraq 

Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə qrant verə bilən qurumların Siyahısı”nda 

nəzərdə tutulmuş qurum olduğu halda müvafiq məlumata Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2015-ci il 21 oktyabr tarixli 652 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanları tərəfindən 

qeyri-hökumət təşkilatlarına qrant verilməsinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası ilə razılaşdırılması Qaydası”nın 4.2-ci 

bəndində nəzərdə tutulmuş rəy və ya Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-

Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən həmin rəyin vaxtında verilməməsi 

barədə müraciət etmiş dövlət qurumunun məktubu əlavə olunur. Dövlət qurumu olan donor 

tərəfindən dövlət büdcəsi hesabına verilən qrant barədə müvafiq məlumatın təqdim edilməsi 

qeyri-hökumət təşkilatını müqavilənin (qərarın) qeydiyyat üçün təqdim edilməsi vəzifəsindən 

azad etmir.  

1.7. Qeydə alınmayan qrant müqavilələri (qərarları) üzrə bank əməliyyatları və hər hansı digər 

əməliyyatlar aparıla bilməz. 

1.8. Bank əməliyyatları müqavilənin (qərarın) qeydə alınmasını təsdiq edən bildiriş əsasında 

aparıla bilər. 

1.9. Qeydiyyat orqanı qeydə alınmış qrant müqavilələri (qərarları) haqqında ildə bir dəfədən az 

olmayaraq, kütləvi informasiya vasitələrinə ümumiləşdirilmiş məlumat verməlidir. 

  

2. Müqavilələrin (qərarların) qeydə alınması üçün təqdim edilən sənədlər 

2.1. Qrant müqaviləsinin (qərarının) qeydə alınması üçün bu Qaydanın 1-4 nömrəli əlavələrində 

göstərilmiş ərizələrə aşağıdakı sənədlər əlavə olunur: 
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2.1.1. müqavilənin (qərarın), o cümlədən əlavə müqavilənin (qərarın) və ya onlarda edilmiş 

dəyişikliyin tərəflərin imzaladığı əslinin nüsxəsi; 

2.1.2. müqavilə (qərar) üzrə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan layihənin tərəflərin imzaladığı 

əslinin nüsxəsi; 

2.1.3. donor (resipiyent) olan fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti; 

2.1.4. müraciət etmiş qurumun qrantı qeydə alan orqanda dövlət qeydiyyatına alındığı hallar 

istisna olmaqla, donor (resipiyent) olan hüquqi şəxs barədə hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən 

çıxarışın və nizamnaməsinin (əsasnaməsinin) surəti; 

2.1.5. müqavilə (qərar) qanuni təmsilçi olmayan şəxs tərəfindən imzalandıqda, onun müvafiq 

səlahiyyətə malik olması barədə sənədin surəti; 

2.1.6. Qanunun 2-ci maddəsinin 5-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş donorlar tərəfindən 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində qrant vermək hüququnu təsdiq edən sənədin surəti; 

2.1.7. qeyri-hökumət təşkilatı və xarici qeyri-hökumət təşkilatının filial və ya nümayəndəliyi 

tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə maliyyə hesabatlarının təqdim 

edilməsi barədə sənəd; 

2.1.8. bu Qaydanın 1.4-cü bəndində göstərilən şəxslərin adından başqa şəxs ərizəni verdiyi halda, 

onun səlahiyyətini təsdiq edən etibarnamə. 

2.2. Bu Qaydanın 2.1.3-cü, 2.1.5-ci və 2.1.6-cı yarımbəndlərində təqdim edilməsi nəzərdə 

tutulmuş sənədlərin surəti notariat qaydasında təsdiq edilir. Xarici dildə olan müqavilənin və 

digər sənədlərin notariat qaydasında təsdiq edilmiş tərcüməsi əlavə edilməlidir. Xarici ölkədə 

tərtib olunmuş sənədlər həmçinin leqallaşdırılmalı və ya onlara apostil verilməlidir. 

  

3. Qeydiyyat orqanı tərəfindən araşdırılan məsələlər 

3.1. Qeydiyyat orqanı tərəfindən bildirişin verilməsi üçün aşağıdakılar araşdırılmalıdır: 

3.1.1. təqdim edilmiş sənədlərin və müqavilə (qərar) üzrə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan 

tədbirlərin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına, resipiyentin nizamnaməsinə 

(əsasnaməsinə), o cümlədən müqavilənin (qərarın) şərtlərinin qrant anlayışına uyğunluğu; 

3.1.2. Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən qurumlar tərəfindən 

verilmiş qrantların həmin qurumların fəaliyyət sahələrinə uyğunluğu; 

3.1.3. resipiyentin Qanunun 3-cü maddəsinin 2-ci hissəsi ilə müəyyən edilmiş meyarlara uyğun 

olması və qrantın Qanunun 2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş donorlardan əldə edilməsi; 
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3.1.4. müqaviləni (qərarı) imzalamış şəxsin müvafiq səlahiyyətə malik olması; 

3.1.5. Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan donorun (resipiyentin) cinayət yolu ilə əldə 

olunmuş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasının, terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunlarına 

riayət etməməsi barədə məlumatların mövcudluğu; 

3.1.6. bu Qaydanın 2.1-ci bəndində göstərilmiş sənədlərin təqdim edilməsi və həmin sənədlərdə 

göstərilmiş məlumatların düzgünlüyü; 

3.1.7. qrant verən təşkilat dövlət qurumu olduğu halda, onun Qanunun 2-ci maddəsinin 2-ci 

hissəsində nəzərdə tutulmuş siyahıda olması; 

3.1.8. Qanunun 4-cü maddəsinin 3-cü hissəsinə əsasən layihənin həyata keçirildiyi dövrdə qrant 

vəsaitlərinin təyinatının dəyişdirilməsi, qrant hesabına əldə edilən dəyərlərin satılıb pula 

çevrilməsi şərtləri müqavilədə (qərarda) nəzərdə tutulmadığı hallarda donorun buna yazılı 

razılığının verilməsi; 

3.1.9. müqavilənin (qərarın) müddəalarının aydın ifadə olunması və həyata keçirilməsi nəzərdə 

tutulan tədbirlərin dəqiq göstərilməsi. 

  

4. Müqavilələrin (qərarların) qeydə alınması qaydası 

4.1. Qeydiyyat orqanı bu Qaydanın 2-ci hissəsi ilə müəyyən edilmiş ərizələrin və sənədlərin 

təqdim edildiyi gündən, qeydiyyatın dayandırılmasına və ya imtinaya əsas olmadıqda, 15 (on 

beş)gün müddətində həmin müqaviləni (qərarı) qeydə alır və bu barədə müraciət edən hüquqi və 

ya fiziki şəxsə bu Qaydanın 6 nömrəli əlavəsində göstərilmiş bildirişi verir. Bu Qaydanın 2-ci və 

3-cü hissələrində göstərilən sənədlərin və ya məsələlərin əlavə araşdırılması zərurəti yarandıqda, 

bildirişin verilməsi müddəti 15 (on beş) günədək uzadıla bilər. 

4.2. Müqavilənin (qərarın) qeydə alınması illər üzrə tərtib edilən qeydiyyat kitabında aparılır. 

Hər bir müqavilə (qərar) qeydə alınarkən, ona fərdi qeydiyyat nömrəsi verilir. Qrant müqaviləsi 

(qərarı) üzrə bank əməliyyatları aparılarkən, onun fərdi qeydiyyat nömrəsi bank sənədlərində əks 

etdirilir. 

4.3. Qeydiyyat kitabı qalın karton üzlü, qalın və keyfiyyətli kağızda, möhkəm cildlənmiş 

vəziyyətdə 34 sm x 27 sm ölçüdə tərtib edilir, qaytanlanır və möhürlənir. Kitabın üstündə 

nömrəsi, aparıldığı il və müqavilələrin başlanğıc və son fərdi qeydiyyat nömrəsini göstərən 
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rəqəmlər göstərilməlidir (məsələn, C1, 2015-ci il, Qrant № 1-50). Qeydiyyat kitabı il tamam 

olduqda, bağlanır və növbəti il üçün yeni kitab tərtib edilir. 

4.4. Qeydiyyat kitabı hər bir müqaviləyə dair hər biri 1 səhifədən ibarət olan 2 bölmədən 

ibarətdir (1-ci bölmə “Ümumi məlumatlar” (donor, resipiyent, müqavilənin tarixi, icra müddəti, 

əlaqə telefonları, elektron poçt ünvanı), 2-ci bölmə “Qrant müqaviləsi (qərarı) barədə məlumat” 

(qrant müqaviləsinin (qərarının) adı, məqsədi, müqavilə (qərar) üzrə həyata keçirilməsi nəzərdə 

tutulan layihə barədə məlumatlar, qrant müqaviləsinin (qərarının) məbləği, qeydə alınmış qrant 

müqaviləsi (qərarı) üzrə əlavə və dəyişikliyə dair məlumat (tarixi və nömrəsi), qeyd) və bu 

Qaydanın 7 nömrəli əlavəsində göstərilən formaya uyğun aparılır. 

4.5. Qeydiyyat kitabının hər səhifəsinin sağ yuxarı hissəsində qrantın fərdi qeydiyyat nömrəsi, 

müqavilənin qeydiyyata alınması tarixi və səhifənin sıra nömrəsi göstərilir. 

4.6. Təqdim edilmiş sənədlərdə qeydə alınması üçün imtinaya səbəb olmayan çatışmazlıqlar 

aşkar edildikdə, qeydiyyat orqanı müqavilənin (qərarın) qeydə alınmasını dayandırır və həmin 

sənədləri müraciət etmiş şəxsə qaytarmaqla, bu çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün əlavə 

olaraq 5 (beş) iş günü müddət təyin edir. 

  

5. Müqavilələrin (qərarların) qeydiyyatından imtina edilməsi halları 

5.1. Qeydiyyat orqanı tərəfindən müqavilələrin (qərarların) qeydə alınmasından aşağıdakı 

hallarda imtina edilir: 

5.1.1. bu Qaydanın 2.1-ci bəndində göstərilmiş sənədlər təqdim edilmədikdə; 

5.1.2. bu Qaydanın 3.1-ci bəndində göstərilən məsələlər üzrə araşdırma nəticəsində 

çatışmazlıqlar aşkar edildikdə; 

5.1.3. ərizədə göstərilən məlumatlar və (və ya) ona əlavə edilən sənədlər yanlış olduqda; 

5.1.4. qeydiyyat orqanı tərəfindən aşkar edilmiş çatışmazlıq bu Qaydanın 4.6-cı bəndi ilə 

müəyyən olunmuş müddətdə aradan qaldırılmadıqda. 
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Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər Kabinetinin  

2015-ci il 21 oktyabr tarixli 337 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir 

  

Qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya 

nümayəndəlikləri tərəfindən xarici maliyyə mənbələri hesabına xidmətlərin göstərilməsi və ya işlərin 

görülməsi haqqında müqavilələrin qeydiyyata alınması 

QAYDASI 

  

1. Ümumi müddəalar 

1.1.       Bu Qayda “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 24-2.1-ci maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır. 

1.2.       Bu Qayda qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial 

və ya nümayəndəlikləri (bundan sonra - qeyri-hökumət təşkilatı) tərəfindən xarici maliyyə mənbələri 

hesabına xidmətlərin göstərilməsi və ya işlərin görülməsi üzrə müqavilələrin (bundan sonra - 

müqavilələr) qeydiyyata alınması qaydasını tənzimləyir. Bu Qaydada müqavilələrin qeydiyyata alınması 

ilə bağlı nəzərdə tutulmuş tələblər əlavə müqavilələrə, habelə onlara istənilən dəyişikliklərin edilməsi 

hallarına da şamil olunur. 

1.3.       Müqavilələr, bağlanıldığı tarixdən 15 (on beş) gündən gec olmayaraq, xidmət göstərən (iş görən) 

qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən qeydiyyata alınması üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 

Nazirliyinə (bundan sonra - Ədliyyə Nazirliyi) təqdim edilir. 

1.4.       Müqavilələrin qeydiyyatı Ədliyyə Nazirliyinin aidiyyəti qurumu tərəfindən bu Qaydanın 4.1-ci 

bəndinə uyğun olaraq bildirişlə təsdiq olunur. 

1.5.       Müqavilə olmadan və ya qeydiyyata alınmayan müqavilələr üzrə bank əməliyyatları və hər hansı 

digər əməliyyatlar aparıla bilməz. 

  

2. Müqavilələrin qeydiyyata alınması üçün təqdim edilən sənədlər 

2.1.        Müqavilənin qeydiyyata alınması üçün bu Qaydanın 1 və 2 nömrəli əlavələrində göstərilmiş 

ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir: 
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2.1.1.  müqavilənin, o cümlədən əlavə müqavilənin və ya ona edilmiş dəyişikliyin tərəflərin imzaladığı 

əslinin nüsxəsi; 

2.1.2.  göstərilən xidmətlərin və ya görülən işlərin sifarişçisi olan əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan fiziki 

şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti; 

2.1.3.  göstərilən xidmətlərin və ya görülən işlərin sifarişçisi olan xarici hüquqi şəxsin qeydiyyatını, 

kommersiya və ya qeyri-kommersiya olduğunu təsdiq edən sənədin (ticarət reyestrindən çıxarışın, 

qeydiyyat şəhadətnaməsinin) surəti; 

2.1.4.  müqavilə üzrə göstərilən xidmətlər və ya görülən işlər barədə sifarişçi tərəfindən imzası ilə təsdiq 

olunmuş ətraflı məlumat (məqsədi, müqavilənin başlama və başa çatma tarixi, mövcud vəziyyət, 

gözlənilən nəticə, faydalanan şəxslərin dairəsi, iş və xidmətin həcmi, göstəriləcəyi yer və məbləği); 

2.1.5.  bu Qaydanın 1.3-cü bəndində göstərilən şəxslərin adından başqa şəxs ərizəni verdiyi halda, onun 

səlahiyyətini təsdiq edən etibarnamə; 

2.1.6.  müqavilə qanuni təmsilçi olmayan şəxs tərəfindən imzalandıqda, onun müvafiq səlahiyyətə malik 

olması barədə sənədin surəti; 

2.1.7.  müqavilənin digər icraçıları olduqda, onlar barədə məlumat. 

2.2.       Bu Qaydanın 2.1.3-cü, 2.1.4-cü və 2.1.6-cı yarımbəndlərində təqdim edilməsi nəzərdə tutulmuş 

sənədlərin surəti notariat qaydasında təsdiq edilir. Xarici dildə olan müqavilənin və digər sənədlərin 

notariat qaydasında təsdiq edilmiş tərcüməsi də əlavə edilməlidir. Xarici ölkədə tərtib edilmiş sənədlər 

həmçinin leqallaşdırılmalı və ya onlara apostilverilməlidir. 

 3. Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən araşdırılan məsələlər 

 3.1.  Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən müqavilənin qeydiyyata alınması üçün aşağıdakılar araşdırılır: 

3.1.1.  bu Qaydanın 2.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş sənədlərin təqdim edilməsi və həmin sənədlərdə 

göstərilmiş məlumatların düzgünlüyü; 

3.1.2.  təqdim olunmuş sənədlərin və müqavilə üzrə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlərin 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, təşkilatın nizamnaməsinə (əsasnaməsinə) uyğunluğu; 

3.1.3.  müqaviləni imzalamış şəxsin müvafiq səlahiyyətə malik olması; 

3.1.4.  müqavilənin tərəfi kimi iştirak edən qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə illik maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi; 

3.1.5.   qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən Azərbaycan Respublika-sının “Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

haqqında”, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 

terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” və “Terrorçuluğa qarşı mübarizə 

haqqında” qanunlarına riayət etməməsi barədə məlumatların mövcudluğu; 
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3.1.6.  müqavilənin tərkib hissəsi olan layihənin təqdim edilməsi; 

3.1.7.  müqavilənin tərəfi kimi iştirak edən qeyri-hökumət təşkilatının təsis sənədlərinin qanunvericiliyə 

uyğunluğu; 

3.1.8.  müqavilənin kommersiya və ya qeyri-kommersiya xarakterli olması. 

 4. Müqavilələrin qeydiyyata alınması qaydası 

 4.1.  Müqavilənin qeydiyyata alınmasından imtina edilməsi üçün əsas olmadıqda Ədliyyə Nazirliyi bu 

Qaydanın 2-ci hissəsi ilə müəyyən edilmiş ərizənin və sənədlərin təqdim edildiyi tarixdən 15 (on beş) gün 

müddətində müqaviləni qeydiyyata alır və qeyri-hökumət təşkilatına bu Qaydanın 3 nömrəli əlavəsində 

göstərilmiş bildirişi verir. Bu Qaydanın 2-ci və 3-cü hissələrində göstərilən sənədlərin və ya məsələlərin 

əlavə araşdırılması zərurəti yarandıqda, bildirişin verilməsi müddəti 15 (on beş) günədək uzadılır. 

4.2.  Müqavilənin qeydiyyata alınması illər üzrə tərtib edilən qeydiyyat kitabında aparılır. Hər bir 

müqavilə qeydiyyata alınarkən, ona fərdi qeydiyyat nömrəsi verilir. Müqavilə üzrə bank əməliyyatları 

aparılarkən, onun fərdi qeydiyyat nömrəsi bank sənədlərində əks etdirilir. 

4.3.   Qeydiyyat kitabı qalın karton üzlü olmaqla, qalın və keyfiyyətli kağızda, möhkəm cildlənmiş 

vəziyyətdə 34x27 sm ölçüdə tərtib edilir, qaytanlanır və möhürlənir. Kitabın üstündə nömrəsi, aparıldığı il 

və müqavilələrin başlanğıc və son fərdi qeydiyyat nömrələrini göstərən rəqəmlər qeyd edilməlidir 

(məsələn, Cl, 2015, Müqavilə M 1-50). Qeydiyyat kitabı il tamam olduqda bağlanılır və növbəti il üçün 

yeni kitab tərtib edilir. 

4.4.   Qeydiyyat kitabı hər bir müqaviləyə dair hər biri 1 səhifə olmaqla 2 bölmədən ibarətdir (1-ci bölmə 

“Ümumi məlumatlar” (göstərilən xidmətlərin və ya görülən işlərin sifarişçisi, xidmət göstərən (iş görən) 

qeyri-hökumət təşkilatı, xidmətlərin göstərilməsi və ya işlərin görülməsi haqqında müqavilənin tarixi, 

xidmətlərin göstərilməsi və ya işlərin görülməsi haqqında müqavilənin icra müddəti, əlaqə telefonları, 

elektron poçt ünvanı), 2-ci bölmə “Xidmətlərin göstərilməsi və ya işlərin görülməsi haqqında müqavilə 

barədə məlumat” (xidmətlərin göstərilməsi və ya işlərin görülməsi haqqında müqavilənin adı, məqsədi, 

xidmətlərin göstərilməsi və ya işlərin görülməsi haqqında müqavilə üzrə həyata keçirilməsi nəzərdə 

tutulan layihə barədə qısa məlumat, xidmətlərin göstərilməsi və ya işlərin görülməsi haqqında müqavilə 

üzrə ödənilən vəsaitin məbləği, qeydiyyata alınmış xidmətlərin göstərilməsi və ya işlərin görülməsi 

haqqında müqavilədə edilmiş dəyişikliyə dair məlumat (tarixi və nömrəsi), qeyd) və bu Qaydanın 4 

nömrəli əlavəsində göstərilən formaya uyğun aparılır. 

4.5.   Qeydiyyat kitabının hər səhifəsinin yuxarı sağ küncündə müqavilənin fərdi qeydiyyat nömrəsi, 

müqavilənin qeydiyyata alınması tarixi və səhifənin sıra nömrəsi göstərilir. 
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4.6.   Təqdim edilmiş sənədlərdə qeydiyyata alınması üçün imtinaya səbəb olmayan çatışmazlıqlar aşkar 

edildikdə, Ədliyyə Nazirliyi müqavilənin qeydiyyata alınmasını dayandırır və həmin sənədləri müraciət 

etmiş şəxsə qaytarmaqla, bu çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün əlavə olaraq 5 (beş) iş günü 

müddət təyin edir. 

4.7.   Ədliyyə Nazirliyi qeydiyyata alınmış müqavilələr haqqında ildə bir dəfədən az olmayaraq 

ümumiləşdirmə aparır. 

 5. Müqavilələrin qeydiyyatından imtina edilməsi halları 

 5.1.   Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən müqavilələrin qeydiyyata alınmasından aşağıdakı hallarda imtina edilir: 

5.1.1.  bu Qaydanın 2.1-ci bəndində göstərilmiş sənədlər təqdim edilmədikdə; 

5.1.2.  bu Qaydanın 3.1-ci bəndində göstərilən məsələlər üzrə araşdırma nəticəsində çatışmazlıqlar aşkar 

edildikdə; 

5.1.3.  ərizədə göstərilən məlumatlar və (və ya) ona əlavə edilən sənədlər yanlış olduqda; 

5.1.4.  Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən aşkar edilmiş çatışmazlıq bu Qaydanın 4.6-cı bəndi ilə müəyyən 

olunmuş müddətdə aradan qaldırılmadıqda. 

 6. Yekun müddəa 

 Bu Qaydada dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və 

qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilir. 

   

 

 

 

“Qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya 
nümayəndəlikləri tərəfindən xarici maliyyə mənbələri hesabına xidmətlərin göstərilməsi və ya işlərin 

görülməsi haqqında müqavilələrin qeydiyyata alınması Qaydası”na 
                    1 nömrəli əlavə 

  
Qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya 

nümayəndəlikləri tərəfindən xarici maliyyə mənbələri hesabına xidmətlərin göstərilməsi və ya işlərin 
görülməsi haqqında müqavilənin qeydiyyata alınmasına dair ərizənin forması 

___________________________________ 
(müqavilənin qeydiyyatını aparan orqanın adı) 

_____________________________________________________________ 
(müraciət edən qeyri-hökumət təşkilatının, habelə xarici dövlətin qeyri-hökumət təşkilatının filial və ya 
nümayəndəliyinin adı, təşkilati-hüquqi forması) 
_____________________________________________________________ 
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(müraciət edən qeyri-hökumət təşkilatının, habelə xarici dövlətin qeyri-hökumət təşkilatının filial və ya 
nümayəndəliyinin qeydiyyat tarixi, nömrəsi, hüquqi ünvanı, mənsub olduğu ölkə) 
_____________________________________________________________ 
(qanuni təmsilçinin adı, soyadı, atasının adı, yaşadığı ünvan, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi) 
tərəfindən 

Ə R İ Z Ə 
  
Göstərilən xidmətlərin və ya görülən işlərin sifarişçisi qismində çıxış 
edən_________________________________________________________ 
(hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, mənsub olduğu ölkə, qeydiyyat nömrəsi və tarixi, fiziki şəxs 
olduqda adı, soyadı, atasının adı, yaşadığı ünvan, işlədiyi yer və vəzifəsi, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin 

nömrəsi, verildiyi tarix və sənədi vermiş orqan) 
xidmət göstərən (iş görən) qeyri-hökumət təşkilatı qismində çıxış edən 
_____________________________________________________________ 
(adı, təşkilati-hüquqi forması, qeydiyyat tarixi, nömrəsi, hüquqi ünvanı, mənsub olduğu ölkə) 
arasında ___________tarixində___________________________________ 
(müqavilənin adı) 
xidmətlərin göstərilməsi və ya işlərin görülməsi haqqında müqavilə bağlanılmışdır. 
  
Göstərilən xidmət (görülən iş) _______________________________ 
_____________________________________________________________ 
(qısa məlumat) 
  
Göstərilən xidmətə (görülən işə) görə ödənilən məbləğ___________ 
(rəqəmlə və sözlə, valyuta göstərilməklə) 
Müqavilənin icra müddəti___________________________________ 
Göstərilənləri nəzərə alaraq, qeyd olunmuş xidmət (iş) müqaviləsinin qeydiyyata alınmasını xahiş edirik. 
         
Qoşma (əlavə olunan sənədlərin siyahısı və vərəqlərin sayı göstərilməklə) 
_________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
(qoşulan sənədlər barədə məlumatlar ayrı-ayrı sətirlərdə göstərilir) 
  
Müraciəti imzalamış şəxsin 
adı, soyadı, atasının adı, vəzifəsi və imzası__________________________ 
(təşkilatın möhürü ilə təsdiq edilir) 
  
Tarix__________________ 
Əlaqə telefonları_________________ 

  
  

 
 
 



110 

 

                                                                                                                                                                                           
“Qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya 

nümayəndəlikləri tərəfindən xarici maliyyə mənbələri hesabına xidmətlərin göstərilməsi və ya işlərin 
görülməsi haqqında müqavilələrin qeydiyyata alınması Qaydası”na 

                    2 nömrəli əlavə 
  

Qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya 
nümayəndəlikləri tərəfindən xarici maliyyə mənbələri hesabına xidmətlərin göstərilməsi və ya işlərin 

görülməsi haqqında müqaviləyə edilmiş dəyişikliyin qeydiyyata alınmasına dair ərizənin forması 
  

___________________________________ 
(müqavilənin qeydiyyatını aparan orqanın adı) 

_____________________________________________________________ 
(müraciət edən qeyri-hökumət təşkilatının, habelə xarici dövlətin qeyri-hökumət təşkilatının filial və ya 
nümayəndəliyinin adı, təşkilati-hüquqi forması) 
_____________________________________________________________ 
(müraciət edən qeyri-hökumət təşkilatının, habelə xarici dövlətin qeyri-hökumət təşkilatının filial və ya 
nümayəndəliyinin qeydiyyat tarixi, nömrəsi, hüquqi ünvanı, mənsub olduğu ölkə) 
_____________________________________________________________ (qanuni təmsilçinin adı, 
soyadı, atasının adı, yaşadığı ünvan, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi) 
tərəfindən 

Ə R İ Z Ə 
  
Göstərilən xidmətlərin və ya görülən işlərin sifarişçisi qismində çıxış 
edən_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ (hüquqi şəxsin adı, təşkilati-
hüquqi forması, mənsub olduğu ölkə, qeydiyyat nömrəsi və tarixi, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, atasının 
adı, yaşadığı ünvan, işlədiyi yer və vəzifəsi, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi, verildiyi tarix və 
sənədi vermiş orqan) 
xidmət göstərən (iş görən) qeyri-hökumət təşkilatı qismində çıxış  edən 
_____________________________________________________________ 
(adı, təşkilati-hüquqi forması, qeydiyyat tarixi, nömrəsi, hüquqi ünvanı, mənsub olduğu ölkə) 
arasında____________ tarixində bağlanılmış________________________ 
_____________________________________________________________ 
(müqavilənin (qərarın) adı, bağlanıldığı tarix və məbləği, müqavilənin qeydiyyatı barədə bildirişin tarixi və 
nömrəsi) 
  
müqaviləyə ________ tarixli ___________________________________ilə 
(dəyişiklik barədə sənədin növü (əlavə müqavilə, protokol və s.) və adı) 
dəyişiklik edilmişdir. 
Dəyişikliyin məqsədi______________________________________ 
(xidmət (iş) müqaviləsinin məbləğinin, məqsədinin, müddətinin dəyişdirilməsi və s. dəyişiklik) 
Dəyişikliyin qısa məzmunu_________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Göstərilənləri nəzərə alaraq, qeyd olunmuş xidmət (iş) müqaviləsinə edilmiş dəyişikliyin qeydə alınmasını 
xahiş edirik. 
Qoşma (əlavə olunan sənədlərin siyahısı və vərəqlərin sayı 
göstərilməklə)_________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ (əlavə edilən sənədlər 

barədə məlumatlar ayrı-ayrı sətirlərdə göstərilir) 
  
Müraciəti imzalamış şəxsin 
adı, soyadı, atasının adı, vəzifəsi və imzası__________________________ 
(təşkilatın möhürü ilə təsdiq edilir) 
  
Tarix___________________ 
Əlaqə telefonları_______________________ 
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Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında 

Qərar №– 14 

Bakı şəhəri, 25 yanvar 2008-ci il 

Dövlət büdcəsi xərclərinin proqnozlaşdırılmasında istifadə olunan ezamiyyə xərclərinin normalarını 

təkmilləşdirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində ezamiyyə xərclərinin 1 günlük norması Bakı şəhərində 65,0 

manat, Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvan şəhərlərində 50,0 manat, respublika tabeli digər şəhərlərdə, rayon 

mərkəzlərində, şəhər tipli qəsəbələrdə və kəndlərdə 45,0 manat müəyyən edilsin. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində ezamiyyə xərclərinin müəyyən edilmiş 1 günlük normasının 80 

faizini mehmanxana xərcləri təşkil edir. 

1-1. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində ezamiyyə zamanı mehmanxana xərcləri 

barədə müvafiq təsdiqedici sənədlər təqdim edilmədiyi hallarda, ezamiyyə xərclərinin 1 günlük 

normasının mehmanxana xərcləri üçün müəyyən edilmiş hissəsinin 50 faizi ödənilir. 

2. «Xarici ölkələrə ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normaları» təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə). 

3. «Rəhbər işçilərin xarici ölkələrə ezamiyyətləri ilə əlaqədar ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasına 

əlavələr və həmin əlavələrin tətbiq olunduğu rəhbər işçilərin kateqoriyası» təsdiq edilsin (2 nömrəli 

əlavə). 

4. Müəyyən edilsin ki, ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasına gündəlik, mehmanxana, rabitə, 

şəhərdaxili nəqliyyat (taksidən istifadə istisna olmaqla) və digər xidmətlər ilə bağlı xərclər daxildir. 

5. Nəqliyyat xərcləri (ezam olunma yerinə getmək və qayıtmaq, ölkədaxili xərclər) təqdim edilən 

sənədlər əsasında ödənilir. 

6. Daimi iş vaxtı yolda keçən və gediş-gəliş xarakteri daşıyan, növbə (vaxta) metodu ilə işləyən və çöl 

şəraitində çalışan (gündəlik iş vaxtı başa çatdıqdan sonra öz daimi yaşayış yerinə qayıtmaq imkanı 

olmayan) müəssisə, idarə və təşkilatların işçilərinə ezamiyyə xərcləri əvəzinə hər gün üçün 10,0 manat 

əlavə vəsait verilir. 

7. Müəyyən edilsin ki: 

o büdcədən maliyyələşdirilən müəssisə, idarə və təşkilatlarda ezamiyyə xərcləri onlara bu 

məqsəd üçün büdcədə nəzərdə tutulan vəsaitlər dairəsində, digər təşkilatlarda isə 

onların öz vəsaitləri hesabına ödənilir; 
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o büdcədən maliyyələşdirilən müəssisə, idarə və təşkilatlar istisna olmaqla, digər 

təşkilatlar ezamiyyə xərclərinin ödənilməsi üçün öz sərəncamlarında qalan mənfəət 

hesabına bu qərarla müəyyən edilmiş normalardan əlavə vəsait ayıra bilərlər; 

o büdcədən maliyyələşdirilən dövlət orqanlarında işin xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olaraq, 

Azərbaycan Respublikasının ərazisi daxilində xidməti minik avtomobilləri ilə xidməti 

ezamiyyətə gedilməsi zəruri olan hallarda avtomobil nəqliyyatı vasitələri üçün müəyyən 

edilmiş aylıq yürüş həddindən artıq yol qət edildiyi təqdirdə, sərf edilən yanacağın dəyəri 

təsdiqedici sənədlər əsasında ezamiyyə xərcləri üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlər 

hesabına nəqliyyat xərci kimi ödənilir. 

8. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılsın ki, 1 ay müddətində «İşçilərin ezamiyyə qaydaları»nı hazırlayıb 

müvafiq qaydada təsdiq etsinlər. 

9. «Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qüvvədən düşmüş bəzi qərarlarının Siyahısı» təsdiq 

edilsin (əlavə olunur ). 

10. Bu qərar 2008-ci il martın 1-dən qüvvəyə minir. 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

A. RASİ-ZADƏ 

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2008-ci il, №– 1 

(127), maddə 44). 

13 iyun 2008-ci il tarixli, 137 nömrəli; 24 dekabr 2008-ci il tarixli, 280 nömrəli; 25 yanvar 2011-ci il 

tarixli, 15 nömrəli; 20 sentyabr 2011-ci il tarixli, 144 nömrəli; 26 fevral 2013-cü il tarixli, 28 nömrəli; 13 

avqust 2015-ci il tarixli, 276 nömrəli Qərarlara əsasən əlavələr və dəyişikliklərlə. 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2008-ci il 25 yanvar tarixli,14 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir 

 

1 nömrəli əlavə 

Xarici ölkələrə ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normaları 

Sıra 

№–-

si 

Ölkənin adı 
Valyutaların 

adı 

Ezamiyyə 

xərclərinin 1 

günlük 

norması 

1. 2. 3. 4. 

1. 
Rusiya Federasiyası 

ABŞ dolları 
150 

Moskva və Sankt-Peterburq şəhərləri 240 

2. 
Tacikistan 

ABŞ dolları 
140 

Düşənbə şəhəri 160 

3. 
Özbəkistan 

ABŞ dolları 
100 

Daşkənd şəhəri 160 

4. 
Belarus 

ABŞ dolları 
140 

Minsk şəhəri 180 

5. 
Ukrayna 

ABŞ dolları 
160 

Kiyev şəhəri 210 

6. 
Moldova 

ABŞ dolları 
110 

Kişineu şəhəri 150 

7. 
Qazaxıstan 

ABŞ dolları 
130 

Almatı və Astana şəhərləri 200 

8. 
Qırğızıstan 

ABŞ dolları 
130 

Bişkek şəhəri 160 

9. 
Gürcüstan 

ABŞ dolları 
140 

Tbilisi şəhəri 155 



115 

 

                                                                                                                                                                                           

10. 
Türkmənistan 

ABŞ dolları 
95 

Aşqabad şəhəri 130 

11. 
Latviya 

avro 
105 

Riqa şəhəri 140 

12. 
Litva 

avro 
120 

Vilnüs şəhəri 145 

13. 
Estoniya 

avro 
95 

Tallin şəhəri 140 

14. 
Böyük Britaniya İngiltərə funt 

sterlinqi 

170 

London şəhəri 190 

15. Lixtenşteyn avro 200 

16. Avstriya avro 185 

17. Almaniya avro 225 

18. Belçika avro 215 

19. İrlandiya avro 215 

20. Monako avro 195 

21. Norveç avro 225 

22. Niderland avro 225 

23. San-Marino avro 215 

24. 
Fransa 

avro 
205 

Paris şəhəri 250 

25. 
Türkiyə 

avro 
150 

Ankara və İstanbul şəhərləri 165 

26. İtaliya avro 185 

27. Xorvatiya avro 185 

28. Bosniya və Herseqovina avro 160 

29. Danimarka avro 180 

30. İsveçrə avro 210 
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31. Lüksemburq avro 190 

32. Makedoniya avro 190 

33. Kipr avro 160 

34. Macarıstan avro 160 

35. Malta avro 160 

36. Portuqaliya avro 170 

37. Slovakiya avro 160 

38. Finlandiya avro 210 

39. Çexiya avro 190 

40. Serbiya avro 155 

41. Çernoqoriya Monteneqro avro 155 

42. Andorra avro 200 

43. Albaniya avro 160 

44. Yunanıstan avro 180 

45. İslandiya avro 190 

46. İspaniya avro 200 

47. Polşa avro 175 

48. İsveç avro 225 

49. Bolqarıstan avro 135 

50. Rumıniya avro 175 

51. Sloveniya avro 145 

52. 
ABŞ 

ABŞ dolları 
330 

Nyu-York şəhəri 350 

53. Argentina ABŞ dolları 195 

54. Braziliya ABŞ dolları 225 

55. Kanada ABŞ dolları 190 

56. Meksika ABŞ dolları 165 

57. Amerika qitəsi üzrə digər ölkələr ABŞ dolları 165 
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58. Bəhreyn ABŞ dolları 165 

59. Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ dolları 165 

60. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ABŞ dolları 235 

61. İordaniya ABŞ dolları 140 

62. İran ABŞ dolları 160 

63. Qətər ABŞ dolları 180 

64. Küveyt ABŞ dolları 180 

65. Oman ABŞ dolları 170 

66. Suriya ABŞ dolları 160 

67. İraq ABŞ dolları 160 

68. İsrail ABŞ dolları 170 

68-

1. 

Fələstin 
ABŞ dolları 170 

69. Livan ABŞ dolları 170 

70. Liviya ABŞ dolları 170 

71. Bruney ABŞ dolları 155 

72. Yəmən ABŞ dolları 185 

73. Əlcəzair ABŞ dolları 165 

74. Mərakeş ABŞ dolları 180 

75. Misir ABŞ dolları 180 

76. Tunis ABŞ dolları 180 

77. Seneqal ABŞ dolları 185 

78. Sudan ABŞ dolları 165 

79. Cibuti ABŞ dolları 155 

80. Çad ABŞ dolları 225 

81. Cənubi Afrika Respublikası ABŞ dolları 240 

82. Afrika qitəsi üzrə digər ölkələr ABŞ dolları 155 

83. Çin Xalq Respublikası ABŞ dolları 185 
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84. Sinqapur ABŞ dolları 235 

85. Tailand ABŞ dolları 205 

86. Malayziya ABŞ dolları 205 

87. Şri-Lanka ABŞ dolları 155 

88. Hindistan ABŞ dolları 155 

89. Nepal ABŞ dolları 155 

90. Banqladeş ABŞ dolları 155 

91. Pakistan ABŞ dolları 165 

92. Samoa Butan ABŞ dolları 145 

92.1. Myanma  ABŞ dolları  155 

93. Monqolustan ABŞ dolları 145 

94. Laos ABŞ dolları 155 

95. Vyetnam ABŞ dolları 155 

96. İndoneziya ABŞ dolları 205 

97. Əfqanıstan ABŞ dolları 175 

98. Kamboca ABŞ dolları 175 

99. Mavritaniya ABŞ dolları 175 

100. Mali ABŞ dolları 195 

101. Maldiv adaları ABŞ dolları 165 

102. Hibraltar avro 150 

103. Koreya Xalq Demokratik Respublikası (KXDR) ABŞ dolları 225 

104. Koreya Respublikası ABŞ dolları 245 

105. Yaponiya Yapon iyeni 34720 

106. Filippin ABŞ dolları 210 

107. Yeni Zelandiya ABŞ dolları 195 

108. Avstraliya və Okeaniya ABŞ dolları 195 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  

2008-ci il 25 yanvar tarixli,14 nömrəli qərarı ilə  

təsdiq edilmişdir  

 

2 nömrəli əlavə 

Rəhbər işçilərin xarici ölkələrə ezamiyyətləri ilə əlaqədar ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasına 

əlavələr və həmin əlavələrin tətbiq olunduğu rəhbər işçilərin kateqoriyası 

Sıra 

№–-si 

Rəhbər işçinin vəzifəsi Əlavə (faizlə) 

1 2 3 

1. Azərbaycan Respublikasının Baş naziri, Azərbaycan 

Respublikası Milli Məclisinin, Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiya Məhkəməsinin sədrləri 

100 

2. Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavinləri, 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi sədrinin 

müavinləri; Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin, 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin, 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparat 

rəhbərləri; Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin, 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının, 

Məhkəmə-Hüquq Şurasının, Azərbaycan Respublikası 

Mərkəzi Seçki Komissiyasının, Azərbaycan Respublikası 

Milli Televiziya və Radio Şurasının sədrləri, Azərbaycan 

Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili 

(ombudsman), Azərbaycan Respublikasının Baş 

prokuroru, Azərbaycan Respublikası apellyasiya 

məhkəmələrinin sədrləri, Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin deputatları, Azərbaycan Respublikası mərkəzi 

icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti başçısı 

50 
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3. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin 

hakimləri; Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin 

sədrinin müavinləri, Azərbaycan Respublikası apellyasiya 

məhkəmələrinin sədr müavinləri, Məhkəmə-Hüquq 

Şurasının üzvləri, Azərbaycan Respublikası Hesablama 

Palatasının sədr müavinləri, Azərbaycan Respublikası 

Hesablama Palatasının auditorları; 

30 

  Azərbaycan Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanları rəhbərlərinin müavinləri, Azərbaycan 

Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına 

bərabər tutulan orqanların rəhbərləri və müavinləri, 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının, 

Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio 

Şurasının sədr müavinləri, Azərbaycan Respublikası Baş 

prokurorunun müavinləri, Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin yanında olan icra hakimiyyəti 

orqanlarının rəhbərləri və müavinləri, Azərbaycan 

Respublikasının yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin 

xarici ölkələrə rəsmi səfərləri ilə bağlı protokol 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar ezam olunan 

şəxslər 

  

Qeydlər: 

1. Cədvəlin 1-ci və 2-ci hissələrində göstərilən şəxslərə xidməti ezamiyyətlər zamanı ezamiyyə xərclərinin 

1 günlük normasının 10 faizi məbləğində hər gün üçün nümayəndəlik xərcləri ödənilir. Həmin şəxslərə və 

diplomatik fəaliyyəti dövründə Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir dərəcəsi olanlara, eləcə də Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılmış hökumətlərarası komissiyaların tərkibinə daxil olan 

şəxslərə nəqliyyat xərcləri təyyarə üçün «biznes klass», dəmiryol qatarları üçün «biznes klass» və ya «2 

yerli kupeli yumşaq vaqon» tarifləri ilə ödənilir, bütün digər hallarda nəqliyyat xərcləri təyyarə üçün 

«ekonom klass», dəmiryol qatarları üçün «4 yerli kupeli vaqon» tarifləri ilə ödənilir. 

2. Azərbaycan Respublikasının yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri beynəlxalq tədbirlərdə 

və ikitərəfli görüşlərdə iştirak etmək üçün xarici ölkələrə ezam olunduqda, qəbul edən tərəfin protokol 
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qaydalarına uyğun olaraq mehmanxanada yerləşdirildikdə, ezamiyyə xərcləri təqdim olunmuş sənədlərə 

əsasən faktiki mehmanxana xərclərinin 1 günlük məbləği ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasının 

cədvəldəki əlavələr nəzərə alınmaqla, 60 faizindən çox olduğu hallarda, həmin fərq mehmanxana günləri 

üçün ezamiyyə xərclərinə əlavə xərc olaraq ödənilir. Bu qayda ilə mehmanxanada yerləşdirilən həmin 

rəsmi nümayəndə heyətinin digər üzvlərinin ezamiyyə xərcləri təqdim olunmuş sənədlər əsasında müvafiq 

ölkələr üzrə müəyyən edilmiş ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasından 1,5 dəfədən çox olmamaq 

şərtilə ödənilir. 

3. Cədvəldə göstərilən rəhbər işçilər onlar üçün müəyyən edilmiş əlavələrdən yalnız birini almaq 

hüququna malikdirlər. 

 

 

 

 

 


