
Əgər siz özünüzü ilə təmin etmişdinizsə, hansı halda 300 larilik təzminat 

alabiləcəksiniz 

 

1. Özünü işlə təmin edən şəxslər üçün yardım nə qədərdir?  

Özünü işlə təmin edən şəxslərə birdəfəlik  300 lari yardım ediləcək 

2. Hansı halda özümü işlə təmin edən şəxs hesab edilirəm?   

Əgər siz Gəlirlər Xidmətində fiziki şəxs olaraq qeydiyyatdan keçibsəniz və ya qeydiyyatdan 

keçməyibsiniz və 2020-ci ilin birinci kvartalında (yanvar-fevral-mart) iqtisadi fəaliyyətlə məşxul 

olurdunuz və ya/və gəlirniz vardı, bu isə müvafiq sənədlə sübut olunur – bu halda siz özünü işlə 

təmin edən şəxslər hesab edilirsiniz. 

3. Gəlirlər Xidmətində qeydiyyatda olan şəxs kim hesab edilir və ona təzminat hansı 

halda verilir? 

Belə şəxslər fərdi sahibkarlar, kicik biznes statusu olan sahibkar fiziki şəxslər və sabit vergi 

ödəyicisi fiziki şəxslər hesab edilirlər, hansıların ki, 2020-ci ilin birinci kvartalında iktisadi 

fəaliyyətinin olması  və ya/və iqtisadi fəaliyyətdən gəlirinin olması görülür, eyni zamanda mikro 

biznes statusu olan fiziki şəxslər, hansılara ki, mikro biznes statusu 2020-ci ilin 1 aprel 

tarixinədək verilib və onlar dövlət büdəcəsindən maliyyələşmirlər. 

4. İqtisadi fəaliyyət nədir? 

Fiziki şəxs tərəfindən gəlir əldə etmək məqsədi ilə edilən istənilən fəaliyyət iqtisadi fəaliyyət 

hesab edilir. Bele hesab edilir şəxs tərəfindən Gəlirlər Xidmətinə təqdim edilən vergi/gömrük 

deklarasiyası/hesablaması, nəzarət-kassa aparatı/çekə bərabər olan sənəd istifadəsi, yazılmış mal 

fakturası/vergi hesab fakturası/vergi sənədi və ya/və büdcəyə vergi/iş yeri tərəfindən inzibati 

iyanənin ödənilməsi. 

5. Əgər Gəlirlər Xidmətində özünü işlə təmin edən şəxs olaraq qeydiyyatdan keçmişəmsə, 

təzminat almaq üçün kimə müraciyyət edim? 

Gəlirlər Xidmətində qeydiyyatda olan şəxlərlə bağlı xüsusi siyahıya düşmək barəsinda mesajı 

gözləməlisiniz ilk etapda, həmin mesajı vergi ödəyicisinin avtorizasiya olunduğu səhifədə – 

https://eservices.rs.ge/ alacaqsiniz.  

 

https://eservices.rs.ge/


Eyni zamanda mesajı qəbul etdikdən sonra ən geci 2020-ci ilin 1 iyul tarixinədək müraciyyət 

formasını doldurmalısınız, bu forma İşlə Təmin Etmə Agentliyinin elektron fortalında 2020-ci 

ilin 15 may tarixindən əlçatan olacaq.  

6. 300 larilik təzminatı nə vaxt alabiləcəm? 

Gelirlər Xidmətində qeydiyyatda olan özünü işlə təmin edən şəxsə təzminat onun tərəfindən 

erizə teqdim edildikdən sonra 10 iş günü ərzində veriləcək. 

7. Əgər Gəlirlər Xidmətində qeydiyyatda olmayan özünü işlə təmin edən fiziki şəxsəmsə, 

300 larilik təzminatı necə alabiləcəm? 

Əgər Gürcüstanda qeydiyyatda olan veri ödəyicisi şəxs (qeyri sahibkar fiziki şəxslərdən başqa) 

tərəfindən verilən sənədlə 2020-ci ilin birinci kvartalında hansısa iqtisadi fəaliyyət göstərdiynizi 

və ya/və gəlirnizin olduğunu sübut edilərsə sizə təzminat veriləcək. 

8. Gelirlər Xidmətində qeydiyyatda olamayan özünü işlə təmin edən şəxs olaraq necə 

etməliyəm və hansı quruma muraciyyət etməliyəm ki, 300 larilik təzminat alım? 

Əgər vergi ödəyicisi olaraq qeydiyyatdan keçməyibsəniz, ən geci 2020-ci ilin 1 iyul tarixinədək 

müraciyyət formasını doldurmalısınız, bu forma İşlə Təmin Etmə Agentliyinin elektron 

portalında 2020-ci ilin 15 may tarixindən əlçatan olacaq və ora tqdim edin:  

a) 2020-ci ilin birinci kvartalında olan gəlir mənbəyiniz barəsində məlumat və 

b) Gürcüstanda qeydiyyatda olan vergi ödəyicisi şəxs (qeyri sahibkar fiziki şəxslərdən başqa) 

tərəfindən verilən gəlir mənbəyini sübut edən sənəd (eyni zamanda bankdan çıxarış, bələdiyyə 

və ya başqa inzibati orqan tərəfindən şəxsə verilmiş hansısa iş fəaliyyəti icazəsi/lisenziyası və s.). 

9. Qeydiyyatda olmayan özünü işlə təmin edən şəxs olaraq 300 larilik təzminatı nə vaxt 

alacam? 

Siz təzminat almaq üçün ərizənizi yüklədikdən sonra, iki həfdə ərzində İşlə Təmin Etmə 

Agentliyi işçi qrupu ilə birlikdə sizin ərizənizi müzakirə edək və yekun qərar qəbul olunması 

üçün qurumlar arası kardinasiya qrupuna göndərəcək. Qurumlar arası kardinasiya qrupu 

tərəfindən müsbət qərar qəbul olunduğu halda, qərarın qəbul olunmasından 10 iş günü ərzində 

təzminat alabiləcəksiniz. 

 



10. 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. 

11. Işlə təmin olunmuşam və hal-hazırda əmək haqqı alıram, eyni zamanda kiçik biznesim 

var idi və 300 larilik təziminat almaq üçün olan şərtlərədə cavab verirəm, qeyd olunan 

təzminatı almaq hüququm varmi? 

Bele olduğu halda siz 300 larilik təzminat alabilməyəcəksiniz.  


