
Əgərə siz işləyidinizsə, əmək müqaviləniz vardısa və işinizi itiribsinizsə, ayda 

200 lari təzminat necə alabiləcəynizi örgənin  

 

Nəzərə alın! 

 200 larilik təzminat alma hüququ yoxdu o şəxslarin hansılar ki, 2020-ci ilin birinci 

kvartalında aylıq alıblar: büdcə orqanından, Milli Bankdan, Milli Tənzimləmə 

Orqanından, hissələrinin 50 faizdən çoxunun sahibi dövlət, muxtar respublika və bələdiyyə 

olan müəssisədən və ya bucür müəssisəsi tərəfindən yaradılan müəssisədən.  

Bucür qurumlardır, məsələn: 

 Nazirliklər 

 Bələdiyyələr 

 Dövülət və ya yerli özünüidarə etmə tərəfindən yaradılan İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxslər 

– (eyni zamanda ictimai məktəblər, teatırlar, ansambıllar və muzeylər) 
 və s. 

 

Müəyyən edilmiş istisnalardan başqa qalan başqa tipli bütün müəssisələrdə işlə təmin olunmuş 

şəxslər, əgər müvafiq tələrbləri təmin edərlərsə təzminat alma hüququndan yararlana biləcək.  
 

1. Əgər işlə təmin edilmişdimsə, hansı halda və nə miqdarda təziminat alabiləcəm? 

Əgər siz 2020-ci ilin birinci üç ayında heç olmasa birində işləyirdinizsə və əmək haqqı alıbsınızsa 

(bu barəsində sizi işlə təmin edən şəxs Gəlirlər Xidmətinə məlumat verməli idi) və fövqaladə 

vəziyyət müddətində sizin əmək müqavilənin ləğv edilibsə və ya dayandırılıbsa və artıq aylıq 

alabilmirsinizsə, sizin hüquqnuz var ki, bu proqram qüvvəyə mindikdən 6 ay ərzində ayda 

200 (iki yüz) ları miqdarında təzminat alasınız.  

2. Əgər mart ayının əmək haqqını aprel ayında almışamsa, ancaq real olaraq aprel 

ayından işləmirəmsə, aprel ayı üçün 200 larilik təzminat alabilərəmmi? 

Əmək haqqını aprel ayında aldıqnıza görə və Gəlirlər Xidmətinə bu barəsində məlumat aprel 

ayında bildirildiyinə görə siz sadəcə may ayından etibarən təziminat alma hüququndan yararlana 

biləcəksiniz. 

3. Necə davranmalıyam və hansı quruma müraciyyət etməliyəm ki, ayda 200 larilik 

təzminat alabilim? 

Siz hec bir quruma müraciyyət etməməlisiniz, sizin işlədiyiniz şirkət və haradan ki ya azad 

olunubsunuz yada müvəqqəti olaraq əmək müqaviləniz dayandırılıb - ən geci hər ayın 15-nə kimi 



elektron formada Gəlirlər Xidmətinə 2020-ci ilin birinci kvartalında- yanvar, fivral, mart aylarında 

heç olmasa bir dəfə əmək haqqı vermiş və keçən ay həmin şəxlərə əmək haqqı verməməsi 

barəsində xüsusi siyahı təqdim etməlidir.  

4. Gəlirlər Xidmətinə işlə məmin edən şirkət tərəfindən məlumat verildikdən sonra o, nə 

edir? 

Gəlirlər Xidməti bu məlumatlar üzərində işləyir və 200 larilik təzminat almaq hüququ olan 

müvafiq şəxslərin siyahısını hazirlayır və onu təzminat veriləsi ayın ən geci 20 dək İşlə Təmin 

Etmə Agentliyinə təqdim edir.  

5. 200 larini nə vaxt və haradan alacam?  

İşlə Təmin Etmə Agentliyi təzminatınızı sizin bank hesabınıza köçürəcək, əmək haqqı 

almadəğınız ayın sonrakı ayının ən geci 30 nadək. Məsələn şəxs may ayında əmək haqqı 

alabilməyibsə, onun müvafiq təzminatı ən geci iyun ayının 30 nadək küçürüləcək. 

6. 200 larilik təziminat 6 ay müddət bitməmişdən öncə hansı halda dayandırıla bilər? 

Təzminatın verilməsi dayandırılacax əgər: 

a) Yenidən işləməyə başlayarsanız və 2020-ci ilin 1 may tarixindən sonra vergi orqanına bunun 

barəsində məlumat daxil olarsa  

b) Ərizə ilə təzminatın verilməsinin dayandırılmasını istəyərsəniz.  

q)  Əgər Gürcüstan vətəndaşısınızsa və Gürcüstan vətəndaşlığından çıxarsanız və ya Gürcüstan 

vətəndaşlığını itirərsəniz. 

7. 2020-ci ilin birinci kvartalında işlə təmin olunmuşdum, əmək haqqımda köçürülürdü, 

ancaq işdən çıxarıldım, eyni zamanda kiçik biznesim var 300 larilik təziminat almaq 

üçün olan şərtlərədə cavab verirəm, hüququm varmi həm hər aylıq 200 larilik 

təzminat alım və həmdə özünü ilə təmin edən şəxslər üçün nəzərdə tutulan 300 larilik 

təzminat alım? 

Hər iki təzminatı bir yerdə alabilməyəcəksiniz və belə hal olarsa sizin 200 larilik təzminat alma 

hüququnuz olacaq. 


