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Azәrbaycan Respublikası Prezidentliyinә namizәdin gәlirlәrinin  
miqdarı, mәnbәlәri, mülkiyyәti vә әmlakları barәdә  

mәlumatların tәqdim edilmәsi 

Q A Y D A L A R I 

Azәrbaycan Respublikasının Prezidentliyinә namizәdin gәlirlәrinin miqdarı, mәnbәlәri, mülkiyyәti vә әmlakları barәdә 
mәlumatın tәqdim edilmәsi Azәrbaycan Respublikası Seçki Mәcәllәsinin (bundan sonra – Seçki Mәcәllәsi) 58.1-ci, 58.1.4-cü, 
58.1.5-ci vә 58.3-cü maddәlәrinә vә bu Qaydalara uyğun olaraq hәyata keçirilir. 

1.  Ümumi müddәalar   

1.1.   Namizәdin qeydә alınması üçün namizәd vә ya onun sәlahiyyәtli nümayәndәsi, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar 
blokunun sәlahiyyәtli nümayәndәsi Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Seçki Komissiyasına (bundan sonra – Mәrkәzi Seçki 
Komissiyası) müvafiq sәnәdlәrlә birlikdә namizәdin gәlirlәrinin miqdarı, mәnbәlәri vә mülkiyyәt hüququ әsasında ona mәxsus 
әmlak haqqında mәlumatlar tәqdim etmәlidir (Seçki Mәcәllәsinә 5 saylı, bu Qaydalara 1 vә 2 saylı әlavәlәr). 
1.2.  Hәmin mәlumatlar seçkilәrin tәyin edildiyi gündәn әvvәlki bir illik dövrü әhatә etmәlidir. Eyni zamanda, bu mәlumata 
gәlirlәrin alındığı tәşkilatlardan vә fiziki şәxslәrdәn hәmin gәlirlәrin cәmi barәdә arayışlar әlavә olunur. 

2. Bu Qaydalarda istifadә edilәn anlayışların izahı 

2.1.   Әsas iş yerindәn әmәk haqqı dedikdә, vәtәndaşlar tәrәfindәn mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq hüquqi 
şәxslәrlә (müәssisә, idarә, tәşkilat vә s.) bağlanmış әmәk müqavilәlәrinә (kontraktlara) әsasәn konkret ixtisas, dәrәcә vә 
vәzifә üzrә işlәrin yerinә yetirilmәsi, yaxud sahibkarlıq fәaliyyәti subyektlәri (fәrdi sahibkar, kәndli-fermer tәsәrrüfatı, 
kooperativ  vә s.) ictimai vә ya dini tәşkilatlarda, vәkillik fәaliyyәti, xidmәti vә ya tәdrislә әlaqәdar әmәk funksiyalarının 
yerinә yetirilmәsinә görә ödәnişlәr başa düşülür. 
2.2.   Mükafat vә maddi yardım dedikdә, il әrzindә işin yekununa görә mükafat, xidmәt illәrinә görә mükafat, birdәfәlik 
xarakter daşıyan әlavә mükafatların bütün növlәri, yubiley vә bayram günlәri, doğum günlәri ilә bağlı vә digәr oxşar hallarda 
verilәn hәvәslәndirici ödәnişlәr, әmәk funksiyalarının yerinә yetirilmәsinә görә digәr mükafatlar vә bütün növlәrdәn olan 
maddi yardımlar başa düşülür. 
2.3.   Mülki-hüquqi müqavilәlәrdәn әldә olunan gәlirlәr dedikdә, bağışlama, dәyişdirmә, vәzifәnin icrası ilә әlaqәdar 
olmayan işlәrin (birdәfәlik vә әvәzçilik üzrә) yerinә yetirilmәsindәn әldә edilәn gәlirlәr  hesab edilir. 
2.4.   Sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlirlәr dedikdә, Azәrbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyi ilә 
nәzәrdә tutulan vә qanunla qadağan edilmәyәn fәaliyyәt növlәrindәn әldә edilmiş gәlirlәr (sahibkarlıqla mәşğul olan fiziki 
şәxs (şәxslәr) tәrәfindәn ilin yekununa görә vergi orqanlarına tәqdim edilmiş bәyannamәdә göstәrilәn gәlirlәr) başa düşülür. 
2.5.   Qeyri-sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә edilәn gәlirlәr dedikdә, aşağıda göstәrilәnlәr dә daxil olmaqla, muzdlu işlә 
әlaqәdar vә ya sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә olunan gәlirlәrdәn başqa, aşağıdakı digәr gәlirlәr başa düşülür: 
2.5.1. banklardan vә kredit idarәlәrindәn alınmış faizlәr; 
2.5.2. dividentlәr; 
2.5.3. müәlliflik haqqı; 
2.5.4. royalti; 
2.5.5. qiymәtli kağızlar üzrә әmәliyyatlardan әldә edilәn gәlirlәr; 
2.5.6. bağışlanmış borcun mәblәği; 
2.5.7. әmlakın icarәyә verilmәsindәn әldә edilәn gәlirlәr; 
2.5.8. hәyatın yığım sığortası üzrә gәlirlәr; 
2.5.9. ailә üzvü olmayan şәxslәrdәn alınan hәdiyyәlәr vә maddi yardımlar; 
2.5.10. alınmış miraslar; 
2.5.11. lotoreya uduşları; 
2.5.12. birgә gәlirlәr (әr-arvadın birgә nigah dövründә әldә etdiklәri әmlak vә digәr gәlirlәr, ümumi birgә mülkiyyәtdә olan 
әmlak vә s.); 
2.5.13. qanunla qadağan edilmәyәn digәr gәlirlәr. 
2.6.   Әmlak vә mülkiyyәt haqqında mәlumatlar әmlakın vә mülkiyyәt hüququnun qeydiyyatını hәyata keçirәn müvafiq 
orqanlardan alınmış arayışlarla tәsdiq olunur.   

3. Yekun müddәalar 

3.1. Bu Tәlimat qüvvәyә mindiyi gündәn Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Seçki Komissiyasının 4 iyul 2008-ci il tarixli 6/23-
11 saylı Qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan Respublikası Prezidentliyinә namizәdin gәlirlәrinin miqdarı, mәnbәlәri, 
mülkiyyәti vә әmlakları barәdә mәlumatın tәqdim edilmәsi Qaydası” qüvvәdәn düşmüş hesab edilir. 
 


