
Vizasız ölkələrdən gələn  
xarici işçilər üçün

Moskva.  
Sadə qaydalar
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3ÜMUMİ MÜDDƏALAR

Moskvaya gələrkən, hüquqlarınızın 
qorunacağına əmin ola bilərsiniz:

ŞƏXSİ: təhlükəsiz həyat, mülkiyyətin qorunması, hərəkət azadlığı, etiqad azadlığı, 
nikah bağlamaq hüququ.

SOSİAL: tibbi yardım almaq, təhsil almaq və istirahət etmək hüququ.

MƏDƏNİ:mədəni həyatda iştirak etmək hüququ, yaradıcılıq hüququ.

İQTİSADİ: Azad işləmək hüququ – istədiyiniz fəaliyyət növünü seçə və pul qazana 
bilərsiniz .

Qanuni şəkildə işləmək üçün rəsmi olaraq işə düzəlməli və qanuna şərtsiz əməl 
etməlisiniz.

Moskvaya vizasız gələn müxtəlif ölkələrin vətəndaşları üçün sənədlərin 
rəsmiləşdirilməsi prosesində fərqlər var. 

Daha ətraflı 
6 və 7-ci səhifədə

VACİB MƏLUMAT!

Moskvaya 
işləmək üçün getmədən əvvəl giriş 
qadağasının olmadığına əmin 
olmalısınız. 

4-cü səhifə. 5-ci səhifə. Qanuni olaraq 
Moskvada qalmaq və işləmək üçün lazım 
olacaq sənəd nümunələri. 

1 3 42
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Moskvaya işləmək üçün getmədən 
əvvəl giriş qadağasının olmadığına əmin 
olmalısınız
Bunu iki yolla etmək olar:

İnternet şəbəkəsində  сервисы.гувм.мвд.рф ünvanına 
keçin, “Xarici vətəndaşların və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərin Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi vasitəsi ilə Rusiya 
Federasiyası ərazisinə giriş icazəsinin verilməməsi üçün 
əsasların mövcudluğunun yoxlanılması” bəndini seçin, 
zəruri sətirləri boldurun. Orada alınan məlumatların arayış 
xarakteri daşıdığı nəzərə alınmalıdıdr;

Rəsmi sorğu ilə şəxsən miqrasiya məsələləri üzrə şöbəyə müraciət etmək.

Bu sorğunu Moskvada olan və etibarnamə üzrə səlahiyyətləndirilmiş qohumunuz 
və ya tanışınız edə bilər. Bu halda, girişdən imtina üçün əsasların olub olmaması 
barədə dəqiq məlumat əldə edə biləcəksiniz.

2.

GİRİŞ KİLQADAĞASININ YOXLANILMASI

1.

ARAYIŞ!

Giriş qadağasının səbəbləri ola bilər: Rusiya Federasiyasına keçmiş 
səfərlərdə qalma şərtlərinin pozulması; inzibati və ya cinayət 

məsuliyyətinə cəlb edilməsi, məhkumluğun olması və ya ekstremist 
və/və ya terror təşkilatlarının fəaliyyətində iştirak edən həmvətənləri 
ilə sıx əlaqənin mövcudluğu; qəbul edilmiş əvvəlki qovulma qərarı; 

təhlükəli xəstəliklər üçün tibbi müayinənin müsbət nəticəsi.



5

MIQRASIYA KART XARİCİ VƏTƏNDAŞIN GƏLİŞ  
BİLDİRİŞİ

PATENT    
Azərbaycan, Moldova, Tacikistan, Özbəkistan və 
Ukrayna vətəndaşları üçün tələb olunur. 

SƏNƏD NÜMUNƏLƏRİ

Qanuni iş üçün lazım  
olacaq əsas sənədlər:

Patenti necə əldə etmək 
olar 

10-cu səhifə
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6AİB (AVRASİYA İQTİSADİ BİRLİYİ) ÖLKƏLƏRİ VƏTƏNDAŞLARI ÜÇÜN  
ERMƏNİSTAN | BELARUS | QAZAXSTAN | KIRĞIZSTAN

Rusiya Federasiyasının sərhədini keçərkən miqrasiya kartı alacaqsınız (Belarus 
vətəndaşlarından başqa). Moskvada qanuni şəkildə işləmək üçün «Ziyarətin 
məqsədi» sütununda «İş» bəndini qeyd etməlisiniz.

1.

daha sonra miqrasiya üçün qeydiyyatdan keçməlisiniz (yaşayacağınız məkanı seçin 
və qeydiyyatdan keçin). 

2.

işə qəbul edildikdə, işəgötürənlə əmək və ya mülki-hüquqi müqavilə bağlamalısınız. 
Bunun üçün pasport, əmək kitabçası (əmək kitabçası olmadığı halda, onu 
işəgötürən rəsmiləşdirəcək), bundan əlavə təhsil haqqında sənədlər tələb oluna 
bilər. 

3.

Əgər siz AİB daxil olan ölkələrindən 
gəlirsinizsə, işə düzəlmə qaydası aşağıdakı 
kimidir:

ARTIQ İŞLƏYƏ BİLƏRSİNİZ

Daha ətraflı 
12-13-cü səhifədə

Daha ətraflı 
8-ci səhifədə

1

3

2



7DİGƏR VİZASIZ ÖLKƏLƏRİN VƏTƏNDAŞLARI ÜÇÜN 
AZƏRBAYCAN | MOLDOVA | TACİKİSTAN | ÖZBEKISTAN | UKRAYNA

Rusiya Federasiyasının sərhədini keçərkən miqrasiya kartı alacaqsınız. Moskvada 
qanuni şəkildə işləmək üçün «Ziyarətin məqsədi» sütununda «İş» bəndini qeyd 
etməlisiniz.

Daha sonra miqrasiya üçün qeydiyyatdan keçməlisiniz (yaşayacağınız məkanı 
seçin və qeydiyyatdan keçin). 

Patent almaq. Bunun üçün Saxarovoda yerləşən Çoxfunksiyalı Miqrasiya 
Mərkəzinə gəlməlisiniz (ÇMM). 

patent aldıqdan sonra işəgötürənlə əmək və ya mülki-hüquqi müqavilə 
bağlamalısınız. Bunun üçün pasport, əmək kitabçası (əmək kitabçası olmadığı 
halda, onu işəgötürən rəsmiləşdirəcək), bundan əlavə təhsil haqqında sənədlər 
tələb oluna bilər. 

ARTIQ İŞLƏYƏ BİLƏRSİNİZ 

1.

2.

3.

4.

VACİB MƏLUMAT!

İşə düzəldikdən sonra, 2 ay ərzində əmək müqaviləsinin nüsxəsini şəxsən qeydiyyatdan 
keçdiyiniz yer üzrə miqrasiya məsələləri üzrə şöbəsinə təqdim etməli və ya sifarişli məktub 

vasitəsilə əlavələr siyahısı ilə Moskva şəhəri üzrə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İdarəsinin 
Miqrasiya məslələri üzrə idarəsi ünvanına (B. Ordınka küç. 16/4, tikili 4) göndərməlisiniz.

Rayon miqrasiya şöbələrinin ünvanlarını burada görə bilərsiniz -  
https://77.мвд.рф / folder / 10168013

Əgər siz fiziki şəxslə mülki-hüquqi müqavilə bağlamısınızsa, Daxili İşlər Nazirliyinin bildirişi 
tələb olunmur.

Əgər vizasız ölkələrdən gəlirsinizsə, işə 
düzəlmə qaydası aşağıdakı kimidir:

Daha ətraflı 
8-ci səhifədə

Daha ətraflı 
10-11-ci səhifədə

Daha ətraflı 
12-13-cü səhifədə
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VACİB MƏLUMAT!

YAŞAYIŞ YERİ ÜZRƏ MİQRASİYA UÇOTUNA ALINMASI 
(MIQRASIYA UÇOTU) 

Moskvada qanuni olaraq yaşamaq 
və işləmək üçün yaşayış yeri tapmalı 
və həmin yer üzrə qeydiyyatdan 
keçməlisiniz

Yalnız istirahət və gecələdiyiniz yerdə qeydiyyatdan keçə bilərsiniz.

Qəbul edən tərəf qismində çıxış edə bilər:

 ♦ miqrasiya uçotunun tərtib olunduğu yaşayış məntəqəsinə sahib olmaq və ya 
istifadə etmək hüququ olan Rusiya Federasiyasının vətəndaşları;

 ♦ Rusiya Federasiyasında daimi yaşayan (yaşayış icazəsi olan), miqrasiya uçotunun 
tərtib olunduğu yaşayış məntəqəsi üzrə mülkiyyət hüququna və ya istifadə etmək 
hüququna sahib olan xarici vətəndaşlar;

 ♦ Rusiya Federasiyasının hüquqi şəxsləri (Rusiya şirkətləri, onların filialları və ya 
nümayəndəlikləri).

Yaşayış yerinə sahib olan xarici vətəndaşlar özlərini həmin yer üzrə qeydiyyata ala 
bilərlər.

Bundan əlavə 2020-ci ildən etibarən, RF ərazisində daşınmaz əmlaka malik olan 
xarici vətəndaşlara qəbul edən tərəf qismində çıxış etmək və ona məxsus daşınmaz 
əmlakda digər xarici vətəndaşları (qohumlar, dostlar və s.) qeydiyyatdan keçirmək 
imkanı verən qanun qüvvəyə mindi. Qeydiyyatdan keçə biləcək insanların sayı qanunla 
nəzərdə tutulmayıb, lakin nəzərə alın ki, mənzildə 5 nəfərdən çox adam qeydiyyatdan 
keçirsəniz, bu bölmə polis əməkdaşları və digər nəzarət orqanlarının nümayəndələri 
tərəfindən diqqəti cəlb edə bilər.

Belə bir yer mənzil, mehmanxana (hostel), yataqxana və ya xidmət mənzili ola bilər.
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Qəbul edən tərəf miqrasiya qeydiyyatı prosedurundan məsuldur. Miqrasiya uçotunda 
olduğunuzun təsdiqi,  xarici vətəndaşın gəlişi haqqında  bildiriş blankının  doldurulmuş 
qoparılan hissəsidir. 

VACİB MƏLUMAT!
Xarici vətəndaşlar, xüsusən patent rəsmiləşdirmək üçün müraciət etməli xarici 

vətəndaşlar, qəbul edən tərəfdən çoxfunksiyalı mərkəzə və ya birbaşa miqrasiya 
məslələri üzrə rayon şöbəsinə gəliş haqqında bildiriş verməsini xahiş etmək 
məsləhətdir, çünki bildiriş poçt vasitəsilə göndərdildiyi təqdirdə lazımi məlumatlar 

gecikmə ilə verilənlər bazasına daxil edilə bilər və bu patent almaq üçün müraciət edərkən 
və nəzarət orqanlarla əlaqə qurarkən çətinliklər yaradacaq.

Bildiriş nümunəsi 5-ci səhifə

VACİB MƏLUMAT!

Miqrasiya qeydiyyatına alınma müddəti:

 ♦ Aİİ vətəndaşları üçün bu müddət Rusiya Federasiyasının sərhədini keçdikdən sonra 
30 təqvim günü təşkil edir (Belarus vətəndaşları üçün-90 təqvim günü);

 ♦ Tacikistan vətəndaşları üçün bu müddət Rusiya Federasiyasının sərhədini keçdikdən 
sonra 15 təqvim günü təşkil edir;

 ♦ Ukrayna vətəndaşları üçün bu müddət Rusiya Federasiyasının sərhədini keçdikdən 
sonra 90 təqvim günü təşkil edir;

 ♦ digər ölkələrin vətəndaşları üçün bu müddət qaldıqları yerə gəldikləri tarixdən sonra 7 
iş günü təşkil edir.

Miqrasiya uçotuna durma müddətinin pozulması, Rusiya Federasiyasından xaric 
olunmağınıza və ölkəyə giriş qadağası ilə birlikdə cərimə ilə cəzalanmağınıza səbəb 
olacaqdır.
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VACİB MƏLUMAT!

VACİB MƏLUMAT!

PATENT ALINMASI

Çoxfunksıyalı miqrasiya mərkəzinə 
patent üçün müraciət edərkən özünüzdə 
aşağıdakı sənədlər olmalıdır:
Rusiya Federasiyası ərazisinə daxil olduğunuz PASPORT;

«Giriş məqsədi» sütununda «İş» bəndi qeyd edilmiş MIQRASIYA KARTI;

Xarici vətəndaşın gəlişi haqqında bildiriş BLANKININ QOPARILAN 
HISSƏSI.

ÇMM-də miqrasiya uçotunda olduğunuz barədə heç bir məlumatın olmaması 
mümkündür. (müvafiq olaraq siz patent ala bilməyəcəksiniz). Bu, miqrasiya 
qeydiyyatınızın/uçota alınmanın qeyri-qanuni şəkildə rəsmiləşdirildiyi və ya məlumatın 
MMŞ (Miqrasiya məsələləri üzrə şöbə)  tərəfindən bazaya daxil edilmədiyi anlamına 
gəlir. Bu halda məlumatın daxil edilməsi üçün MMŞ-yə təkrarən şifahi şəkildə müraciət 
edilməlidir.

Qeydiyyatınız qeyri-qanunidirsə, sizə patent verilməyəcək. Bundan əlavə, patentin 
rəsmiləşdirilməsi üçün yalnız bir ildən sonra yenidən müraciət edə bilərsiniz.

 ♦ patentin rəsmiləşdirilməsi üçün ərizə;

 ♦ rus dilini, Rusiya tarixini və Rusiya qanunvericiliyinin əsaslarını bildiyini təsdiqləyən 
sertifikat;

 ♦ təhlükəli xəstəliklərin olmaması haqqında tibbi arayış və HİV-nin olmaması 
haqqında sertifikat;

 ♦ könüllü tibbi sığorta polisi;

 ♦ pasportun tərcüməsi.

Patent alınması üşün zəruri olan digər sənədləri ÇMM ərazisində 
rəsmiləşdirilməlidir:

Tibbi müayinədən yalnız ÇMM-də keçə bilərsiniz. Digər tibb müəssisələr tərəfindən 
verilən tibbi arayışlar qəbul edilmir.
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VACİB MƏLUMAT!

VACİB MƏLUMAT!

ÇMM-də patent aldıqdan sonra siz yalnız 
Moskvada (o cümlədən Yeni Moskva 

ərazisində) çalışa bilərsiniz.

Patentin maksimum etibarlıq müddəti 1 ildir. Daha sonra patent yenidən 
rəsmiləşdirilməli (bunun üçün işəgötürənin vəsatəti zəruridir) və ya yeni patent 
almaq üçün RF-dan çıxmaq və yenidən daxil olmaq lazımdır.

Patent hər ay avans qaydasında ödənilməlidir (məsələn yanvar ayında fevral ayı 
üçün ödəniş, fevral ayında mart ayı üçün, və s.).

ÇMM-Ə NECƏ VARMAQ OLAR

«Lesoparkovaya» metro stansiyasından МЦ1 avtobusu 
ilə (hərəkətin başlanması 6:35, sonu 18:17-də).

İCTİMAİ NƏQLİYYAT

ÜNVAN Moskva, Voronovskoe qəsəbəsi, Varşava şossesi, 64-cü 
kilometr, ev 1, tikili 47.

TELEFON

ÇMM həftənin yeddi günü 8:00-dan 20: 00-dək işləyir, 
lakin bayram günlərində işləməyə bilər (ÇMM-yə 
getməzdən əvvəl veb saytında iş vaxtını dəqiqləşdirin).

İŞ VAXTI

mc.mos.ru

+7 (495) 777-77-77

İNTERNET-SAYT

ÇMM-yə  yalnız şəxsən müraciət etməlisiniz. Sizin iştirakınız olmadan ÇMM-də 
rəsmiləşdirilən hər hansı bir xidməti qanunsuzdur. Vasitəçilərlə müraciət etməyin!

Daha ətraflı  
mc.mos.ru/ru/
worker/get-patent  
saytına baxın. 
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VACİB MƏLUMAT!

İŞ AXTARIŞI VƏ İŞƏ DÜZƏLMƏ

İş axtarışı üçün vakansiya və işə qəbul haqqında  elan yerləşdirən ixtisaslaşmış 
saytlardan və ya çap nəşrlərindən istifadə etməlisiniz. Siz CV tərtib edə bilərsiniz - bu 
iş axtarışı prosesini asanlaşdıracaq. CV tərtib edərkən ilk növbədə 
peşəkar qabiliyyət və bacarıqlarınızı qeyd edin, ixtisasınızı təsdiqləyən 
mövcud sənədlər barədə məlumat verin. Bundan əlavə Saxarovoda 
yerləşən ÇMM-də fəaliyyət göstərən əmək birjasına müraciət edə 
bilərsiniz   
(https://mc.mos.ru/ru/worker/mmc/jobs).

İşə düzələrkən əmək müqaviləsi bağlmaq zəruridir. Əmək müqaviləsi özündə  
aşağıdakı məlumatları ehtiva etməlidir:

 ♦ vəzifə;

 ♦ əmək haqqının miqdarı;

 ♦ iş yeri;

 ♦ iş qrafiki. 

ƏMƏK MÜQAVILƏSI üzrə işə qəbul zamanı siz işəgötürənə aşağıdakı sənədləri 
təqdim etməlisiniz: RF daxil olarkən istifadə etdiyiniz pasport; təhsil haqqında diplomlar 
(lazım olduqda), kurs bitirmə sertifikatları (mövcuddursa); ziyarət məqsədi “İş” olan 
miqrasiya kartı; patent və patent ödəniş qəbzi; xarici vətəndaşın gəlişi haqqında 
bildirişin qoparılan hissəsi; tibbi polis; pasportun notarial təsdiqli tərcüməsi.

MÜLKI-HÜQUQI MÜQAVILƏ üzrə işə düzələrkən sizə lazım olacaq: pasport; 
miqrasiya ziyarət məqsədi “İş” olan miqrasiya kartı; patent və patent ödəniş qəbzi; tibbi 
polis; pasportun notarial təsdiqli tərcüməsi.

Lazımi sənədlər olmadan və ya şifahi razılaşma əsasında şalışdıqda, siz 
aldadıla bilərsiniz və sizə əmək haqqı verilməyə bilər, əlavə olaraq siz cərimə ilə 

cəzalandırılacaqsınız və Rusiya Federasiyasından qovulacaqsınız.

Moskvada sizə uyğun iş tapmağın üçün 
bir neçə yolu var
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VACİB MƏLUMAT!

Reklamın mətninə görə işin qanuni olub olmadığı barədə ilkin təsürat əldə edə 
bilərsiniz.

QANUNI IŞIN ƏLAMƏTLƏRI: işəgötürən Əmək Məcəlləsinə əsasən 
rəsmiləşdirir və ya mülki hüquq müqaviləsinə əsasən rəsmiləşdirmə vəd edir; istirahət 
günləri daxil dəqiq iş qrafiki; ödənişli məzuniyyət və xəstəlik məzuniyyəti; bank kartına 
əmək haqqı ödənişi; yaşayış yeri ilə təmin edilmə.

QANUNI IŞIN ÜSTÜNLÜYÜ ondan ibarətdir ki, əmək hüquqlarına riayət 
olunmasına dair zəmanətlər olacaqdır: sizi qəfildən işdən qova bilməzlər (o 
cümlədən epidemioloji vəziyyətin kəskinləşməsi zamanı), əmək haqqı ödənilməsi ilə 
aldatmayacaqlar, razılaşdırılmış həcmdən artıq iş görməyə məcbur etməyəcəklər və s.

QEYRI-QANUNI IŞIN ƏLAMƏTLƏRI: işəgötürən müraciət günü iş vəd 
edir/sürətli gəlir; təşkilatın adı göstərilməyib; elanda “sənədsiz mümkündür” ifadəsi 
mövcuddur, «Patentin/Moskvada və ya Moskva bölgəsində patentin olması arzu edilir», 
«təcili iş».

Qanunsuz işin başqa bir əlaməti «Slavyan görünüşlü işçilər tələb olunur» 
meyarının elanda göstərilməsidir. Çox güman ki, bununla işəgötürən rəsmi olaraq 
rəsmiləşdirməmək üçün Rusiya Federasiyasının vətəndaşlarına bənzər insanları 
axtarır.

QANUNSUZ IŞIN MƏNFI CƏHƏTI ondan ibarətdir ki, işəgötürən hər an 
sizi aldada bilər – rəsmi olaraq işə düzəlmədiyinizdən və bununla sizin qarşınızda 
öhdəliyi olmadığından əəmək haqqını ödəməyə bilər. Bundan əlavə, siz, müqaviləsiz 
işlədiyinizə görə inzibati cəzaya məruz qala bilərsiniz.

Rusiya Federasiyasının başqa bir şəhərdən 
Moskvaya işə məqsədi ilə köçdüyünüzdə, 
sərhədi keçməyə ehtiyac yoxdur! Patent 
almaq üçün Saxarovda yerləşən ÇMM 

gəlməyiniz zəruridir.

Hər hansı bir səbəbdən pasportunuzda göstərilən məlumatlar dəyişildiyində, 
Saxarovoda yerləşən ÇMM-ə gəlməli və patentinizi dəyişdirməlisiniz. Bunun üçün 
ÇMM-nin “P” sektoruna özünüzlə aşağıdakı sənədləri götürərək müraciət etməlisiniz: 
pasport və onun notarial təsdiqli tərcüməsi; patent müddəti üçün vergi ödəməsini 
təsdiqləyən ödəniş sənədləri/qəbzlər; patent.

İşəgötürən 
əmək hüquqlarınızı pozduqda 
(əmək haqqı ödəmir, vaxtından artıq 
işləməyə məcbur edir və s) 

24-cü səhifə.
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XARİCİ SÜRÜCÜ VƏSİQƏSİNİ RUSİYA SÜRÜCÜ VƏSİQƏSİNƏ 
DƏYİŞMƏK İSTƏYİRSİNİZ?

SÜRÜCÜLÜK VƏSİQƏNİZ YOXDUR VƏ YA VYANA 
KONVENSİYASINA UYĞUN DEYİL? 

NƏQLİYYAT VASİTƏSİNDƏ İŞ

Ticari nəqliyyat - taksi və ya yük 
maşını nəqliyyatı sahəsində işləməyə 
qərar vermisinizsə, Rusiya sürücülük 
vəsiqəsinə sahib olmalısınız

Sürücülük vəsiqəniz Vyana Konvensiyasına uyğundursa, Yol Təhlükəsizliyi Dövlət 
Müfəttişliyinin ərazi idarəsinə müraciət edin (YTDM). Orada siz, pasport və xarici 
sürücülük vəsiqəsini, miqrasiya uçotunda olduğunuz barədə bildirişi, dövlət rüsumunun 
ödənilməsi haqqında qəbzi təqdim etməli və tibbi müayinədən keçməlisiniz. Bundan 
sonra nəzəri və praktiki imtahandan müvəffəqiyyətlə keçərək ixtisasınızı sübut 
etməlisiniz.

Bu halda sürücülük məktəbində təhsili başa vurmalı və nəqliyyat vasitələrini idarə 
etmək hüququ üçün imtahanlardan uğurla keçməlisiniz. 

Avtomobildən şəxsi məqsədlər üçün istifadə edirsinizsə – Rusiya sürücülük vəsiqəsinə 
ehtiyac yoxdur (lakin siz, RF tərəfindən tanınan ölkənizin sürücülük vəsiqəsinə və ya 
beynəlxalq sürücülük vəsiqəsinə sahib olmalısınız). Sürücülük vəsiqəniz Yol Hərəkəti 
haqqında Vyana Konvensiyasına uyğun deyilsə, sürücülük vəsiqənizin rus dilinə notarial  
təsdiqli tərcüməsini etməlisiniz.

Yol Hərəkət Qaydalarını pozmamağa çalışın (YHQ). Üç il ərzində alınan iki cərimə, Rusiya 
Federasiyasından qovulmanıza səbəb olacaq.
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VERGİLƏR

Əgər siz patent üzrə işləyirsinizsə, 
FŞGV (Fiziki Şəxslərin Gəlir Vergisi) 
üzrə vergi çıxılması hüququna 
maliksiniz

Bunun üçün siz işəgötürəninizə və ya baş mühasibə FŞGV üzrə vergi çıxılması 
ərizəsini təqdim etməlisiniz (ərizə azad formada tərtib edilir). Patentin ödənildiyini təsdiq 
edən qəbzlərin surətləri ərizəyə əlavə edilməlidir.

Müvafiq müraciəti istənilən vaxt təqdim edə bilərsiniz (işə düzələn an və ya bir müddət 
sonra). İşəgötürən, öz növbəsində, vergi müfəttişliyinə sizin ödədiyiniz patent üzrə 
avans ödənişinin hesablanması icazəsinin verilməsi xahişi ilə müraciət təqdim edir.

Ərizə təqvim ili ərzində bir dəgə verilə bilər (1 yanvardan 31 dekabradək). 

Yalnız bir iş yeri üçün çıxarılma ala bilərsiniz (eyni zamanda fərqli işəgötürənlər üçün 
işlədiyiniz halda).

Proseduru hər il təkrarlamaq lazımdır.

Çıxarılan pulu ayrıca deyil, sonrakı dövrlərin əmək haqqı ilə birlikdə alacaqsınız.

Çıxarılma yalnız işəgötürənin Federal Vergi Xidmətindən müvafiq icazə alındığı halda 
hesablanır.
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Qanunlara şərtsiz riayət edin. Əks halda 
Rusiya Federasiyasından xaric ediləcək 
və sonrakı girişiniz qadağan ediləcək.

ŞƏHƏRDƏ DAVRANIŞ 

ƏN TEZ_TEZ BAŞ VERƏN POZUNTULAR:

 ♦ alkoqol içmək, narkotik vasitələrdən istifadə etmək və ictimai yerlərdə sərxoş olmaq;

 ♦ ictimai yerlərdə siqaret çəkmək;

 ♦ təyin olunmamış yerlərdə zibil atmaq;

 ♦ söhbətdə qeyri-senzur ifadələrdən istifadə etmək;

 ♦ piyadalar tərəfindən yol keçmə qaydalarının pozulması və sürücülər tərəfindən yol 
hərəkəti qaydalarının pozulması;

 ♦ mənzildə və ya küçədə səs-küy;

 ♦ axşam, gecə, eləcə də istirahət günlərində səs-küylü işlər həyata keçirmək;

 ♦ ictimai nəqliyyatda pulsuz keçid.
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QANUNLARDAN BAŞQA MOSKVADA XƏLVƏTİ QAYDALAR 
VAR. HƏMİN QAYDALARA RİAYƏT ETMƏK HƏMÇİNİN 
VACİBDİR

 ♦ Dini baxışlarınızı və milli ənənələrinizi ətrafınızdakı insanlara tətbiq etməyin.

 ♦ İctimai yerlərdə ucadan danışmaq həvəsləndirilmir. Şəhərdə qətiyyən yüksək səslə 
danışmamalı - yalnız həmsöhbətiniz sizi eşitməlidir. İctimai yerlərdə rus dilindən 
istifadə etməyə çalışın.

 ♦ Münaqişələrə girməyin.

 ♦ Şəhəri qoruyun. Sizi əhatə edən insanlara hörmətlə yanaşın. Nəqliyyatda yaşlılara, 
uşaqlı sərnişinlərə, hamilə qadınlara və əlillərə yer verin.
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POLİSLƏ ÜNSİYYƏT

Əgər sizi polis əməkdaşı dayandırıbsa (yol patrul xidməti daxil olmaqla - nəqliyyat 
vasitəsini idarə edirsinizsə) və ya polis əməkdaşları yoxlanış keçirirsə, narahat 
olmayın. Sənədləri təqdim edin: pasport, miqrasiya kartı, miqrasiya uçotuna alınma 
haqqında  qoparılan bildiriş blankı (ehtiyac olduqda sürücülük vəsiqəsi).

Azərbaycan, Moldova, Tacikistan, Özbəkistan və Ukrayna vətəndaşlarının üzərində 
patent və patent ödənişi qəbzlərinin olması arzu edilir. Gəliş ölkəsindən asılı 
olmayaraq bütün vətəndaşların, cərimələrin ödənilməsi üçün qəbzlərin üzərində 
olmaları məsləhətdir (əgər mövcuddursa).

Qarşınızda həqiqətən polis əməkdaşının dayandığına əmin olmaq üçün ondan xidməti 
vəsiqəsini göstərməsini tələb etmək hüququnuz var. Gələcəkdə hərəkətlərinə qarşı 
çıxmaq lazım gələcəyi təqdirdə polisin vəsiqədə göstərdiyi məlumatlarını yadda 
saxlamağa və ya qeyd etməyə çalışın.

Əgər polis əməkdaşı protokol tərtib edibsə, həmin protokolun  məzmununu diqqətlə 
oxuyun. Hər hansı bir halla razı deyilsinizsə, etirazlarınizi protokola daxil etmək və 
yalnız bundan sonra onu imzalamaq hüququna maliksiniz.

Polis əməkdaşları ilə ünsiyyət qurarkən 
hüquq və vəzifələrinizi bilin və bir neçə 
sadə qaydaya əməl edin

Məsələni “qeyri-rəsmi” şəkildə həll etmək cəhdi (rüşvət vermək) cinayət məsuliyyəti 
daşıyır.

Polis əməkdaşının qanunu pozduğunu hesab edirsinizsə, Daxili İşlər Nazirliyinin qaynar 
xəttinə zəng vurun və vəziyyəti izah edin.

8-800-222-74-47
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SƏNƏDLƏRİN İTKİSİ/KORLANMASI

Sənədlərin itirilməsi və ya korlanması 
halında hərəkət qaydası:

Bütün sənədlərinizin surətlərini və fotoşəkillərini hazırlayın, beləliklə itmiş və ya 
zədələnmiş vəziyyətdə onlar sənədləri bərpa etmək daha asan olacaq.

Daxili İşlər Nazirliyinin şöbəsində ərizənin qəbul edilməsi barədə 
bildiriş-talonunu almalı və həmin talonla konsulluğa getməlisiniz. Bəzi 

konsulluqlarda bildiriş-talonu kifayət etmir, buna görə siz pasportunuzun 
tapılmadığına dair sizə arayış vermək istəyi ilə sərbəst formada ərizə 

yazmalısınız.

PASPORT Ölkənizin konsulluğunda bərpa edilə bilər. Bu mümkün qədər tez 
edilməlidir. Ancaq əvvəlcə pasportunuzun itməsi barədə arayış almaq üçün Daxili 
İşlər Nazirliyinin şöbəsinə (şöbələrin ünvanı -  https://77.мвд.рф/Kontakti/контакты-
омвд-москвы)  müraciət etməlisiniz.

MİQRASİYA KARTI Miqrasiya məsələləri üzrə şöbəsində bərpa edilə bilər. Siz 
qeydiyyat yeriniz üzrə şöbəyə müraciət edə bilərsiniz (şöbələrin ünvanı –  https://77.
мвд.рф/folder/10168013). Bu üç gün ərzində edilməlidir.

PATENT Onun bərpası üçün Saxarovoda yerləşən ÇMM-nə müraciət etmək 
lazımdır. Patent itirildikdə, son ödəniş günü tarixindən əvvəl onun bərpası üçün 
müraciət etmək lazımdır. Əks təqdirdə ölkəni tərk etməli olacaqsınız və növbəti dəfə 
girdiyiniz zaman yenidən patent almaq üçün müraciət etməlisiniz.

XARİCİ VƏTƏNDAŞIN GƏLİŞİ HAQQINDA BİLDİRİŞ Qeydiyyatda olunduğunuz 
rayonun miqrasiya məsələləri üzrə şöbəsində bərpa etmək olar. Bunun üçün 
yaşadığınız yerin sahibi şöbəyə müraciət etməlidir.

PATENT VƏ CƏRİMƏLƏRİN ÖDƏNİLMƏSİ HAQQINDA QƏBZLƏR Ödənişlərin 
ehəyata keçirildiyi bankda bərpa edilə bilər.
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Ən çox təsadüf edilən qanun pozuntuları 
üçün cəzalar:

 ♦ Miqrasiya uçotuna durulması üçün son tarixlərin 
pozulması; Rusiya Federasiyasında qalma şərtlərinin 
pozulması; qeydiyyat yeri üzrə yaşamamaq; patentsiz 
iş fıaliyyəti; sənədlərin itirilməsi haqqında ərizənin 
verilməməsi halında sənədlərin yoxluğu. 

 ♦ Rusiya sürücülük vəsiqəsi olmadan ticari nəqliyyat 
sahəsində işləmək.

 ♦ Alkoqollu içki içmək, narkotik vasitələrdən istifadə etmək 
və ictimai yerlərdə sərxoş olmaq yalnız cəriməyə deyil, 
hətta təkcə bir belə pozuntusu Rusiya Federasiyasından 
qovulmanıza səbəb olacaqdır.

 ♦ Ictimai yerlərdə siqaret çəkmək.

 ♦ Təyin olunmamış yerlərdə zibil atmaq.

 ♦ Söhbətdə qeyri-senzur ifadələrdən istifadə etmək; 
mənzildə səs-küy; axşam, gecə, eləcə də istirahət 
günlərində səs-küylü işlər həyata keçirmək.

 ♦ Ictimai nəqliyyatda pulsuz keçid və yükün ödənişsiz 
keçirilməsi.

5000-7000 rubl

5000-15000 rubl

500-1500 rubl

500-1500 rubl

500-1200 rubl

500-1000 rubl

1000-2500 rubl

Cərimələrə əlavə olaraq, yuxarıdakı pozuntulara görə, Rusiya Federasiyası ərazisindən 
qovula bilərsiniz.
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Kiçik bir qanun pozuntusuna görə inzibati cərimə aldığınıza, növbəti cərimə 
Rusiya Federasiyasından qovulmağınıza və sonrakı giriş qadağasına səbəb 

olacaqdır.

Terror və ekstremist təşkilatları tərəfindən təhlükə mövcuddur. Bu cür 
təşkilatlarla əlaqəli ola bilən şəxslərlə əlaqə qurmayın! Əks təqdirdə, siz xüsusi 
xidmət orqanlarının diqqətini cəlb edəcəksiniz və Rusiya Federasiyasına giriş 
üçün müddətsiz qadağa alacaq və ya əlbir olaraq mühakimə olunacaqsınız.
Terror və ya ekstremist təşkilatlarının fəaliyyətindən xəbərdar olsanız, dərhal 
112 telefon nömrəsi vasitəsilə polisə və ya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinə 

(FTX) 
+7 (495) 224-22-22 

nömrəyə zəng edərək bildirin.
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Bütün səciyyəvi risklərlə birgə qeyri-
leqal statusa keçməmək üçün siz bir sıra 
sadə qaydalara riayət etməlisiniz:

 ♦ Bunu gəlişdən dərhal sonra başlamaq daha yaxşıdır, çünki uyğun bir mənzil seçiminin 
tapılması bir qədər vaxt alacaq, bəzi qurumlar istirahət və ya bayram günləri 
işləməyəcək, bəzi prosedurlarların müddəti uzadıla bilər, sənədlərin hazırlanması və 
qəbulu üçün həmçinin vaxt lazımdır. 
Kirayə qaldığınız yerin sahibinin sizi miqrasiya uçotuna almasına nəzarət edin. Əgər o 
bunu etməzsə, sizin qanunla probleminiz olacaq.

 ♦ Rusiya Federasiyasında qalma və sənəd qəbulu müddətinə əməl etmək. Ölkəyə 
gəlişdən 90 gün ərzində işə düzəlmədiyiniz halda, Rusiya Federasiyası ərazisini ən 
azı 90 gün müddətinə tərk etməlisiniz və yalnız bu müddət bitdikdən sonra geri qayıda 
bilərsiniz. Əgər patent almısınızsa, lakin bununla belə 90 gün ərzində iş tapmadınızsa, 
ölkəni tərk etməyinizə ehtiyac yoxdur (ən əsası patent ödənilməli olmalıdır).

 ♦ Sənədlərin etibarlılıq müddətinə nəzarət etmək və əvvəlcədən yenləmək.

 ♦ Patent üçün avans ödənişləri vaxtında ödəmək (yanvar ayında fevral ayı üçün ödəniş, 
fevral ayında mart ayı üçün, və s.).

 ♦ Patent ödəməsi və cərimələrin ödənilməsi üçün qəbzlər daxil olmaqla bütün sənədlər 
dəstini həmişə yanınızda saxlayın.

miqrasiya uçotuna 
durmaq 

8-ci səhifədə
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 ♦ Sənədlərin, ödəniş rekvizitlərinin doldurulmasının düzgünlüyünə nəzarət etmək, 
patentin ödənişi üçün ona verilmiş QR kodundan istifadə etmək. Sənədləri 
doldurarkən hər hansı bir səhv onların etibarsız hala gəlməsinə və buna görə 
gələcəkdə problemlərə səbəb olacaqdır.

 ♦ Bütün sənədlər rəsmiləşdirilənə qədər işə başlamayın.

 ♦ Bütün sənədlərin rəsmiləşdirilməsi və ilk zamanlar yaşayış üçün kifayət qədər 
pulunuz olduğundan əmin olun.

 ♦ Rusiya Federasiyasının qanunlarına riayət etmək!

 ♦ Yalnız rəsmi məlumat mənbələrinə etibar edin!

 ♦ Sənədləri əllərdən almayın – şübhəsiz saxtadırlar.

Yalnız qanuni işə düzəlin (Əmək Məcəlləsinə əsasən). Lazımi sənədlər 
olmadan işləyirsinizsə, maaşınız rəsmi işdən daha az olacaq, əmək 

hüquqlarınızı qoruya bilməyəcəksiniz və ya ümumiyyətlə pul ala 
bilməyəcəksiniz və ən əsası – daimi olaraq tutulma, Rusiya Federasiyasından 
deportasiya olunma və sonrakı qayıdışa qadağanın tətbiq olunması təhlükəsi 

mövcud olacaq.
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HÜQUQLARINIZIN POZULMASI

Hüquqlarınızın pozulduğunu  
hesab edirsinizsə, hüquqi yardım  
və dəstək üçün müraciət edə  
bilərsiniz
Bu cür xidmətlər insan hüquqları təşkilatları və vəkillər tərəfindən həyata keçirilir.

Polis əməkdaşlarının hərəkətləri ilə razı deyilsinizsə, 
Daxili İşlər Nazirliyinin “qaynar xəttinə” zəng edin 

İşəgötürən əmək müqaviləsinin şərtlərini pozursa (iş vaxtından artıq işləməyə və ya 
razılaşdırılmış iş həcmindən çox iş görməyə məcbur edir, əmək haqqı ödəmir və s.), 

RAYONLARARASI 
PROKURORLUĞA  

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/about-the-
proc/structure/proc-search?category=77

http://mosopen.ru/goverment/group/25

https://git77.rostrud.ru/ 
ünvan: Domodedovskaya küçəsi, ev 24, korpus 3; 

  8-495-343-95-98

DÖVLƏT ƏMƏK 
MÜFƏTTIŞLIYINƏ

 8-800-222-74-47

Sizə qarşı çıxarılan inzibati materiallara qarşı çıxmaq niyyətiniz varsa, ən qısa müddətdə 
mütəxəssislərlə əlaqə saxlamalısınız. Sizə qarşı çıxarılan inzibati və ya cinayət 

materiallarına etiraz üçün son tarixlərə riayət etmək son dərəcə vacibdir. (adətən bu 10 
gün təşkil edir).

İdarələrə müraciət etmək üçün əmək müqaviləsinin olması vacibdir.



25İSTİRAHƏT

Moskva yalnız iş üçün deyil,  
həm də istirahət üçün imkanlar  
yaradır
Şəhər daim müxtəlif millətlərin nümayəndələrinin iştirakı ilə tədbirlər təşkil edir. 

Bu cür tədbirlərin proqramını saytlarda izləmək mümkündür:

Sosial şəbəkələrdə Milli Siyasət və Bölgələrarası Əlaqələr Departamentinin səhifələrinə 
abunə olun:

MOSKVA MILLƏTLƏR EVI https://mdn.ru / 

MOSKVA ŞƏHƏRININ MILLI 
SIYASƏT VƏ BÖLGƏLƏRARASI  
ƏLAQƏLƏR  DEPARTAMENTI 

https://www.mos.ru /  
depnpol / 

https://www.facebook.com/welcome.mos/

https://www.instagram.com/depnpol/

https://twitter.com/depnpol

https://vk.com/public98146111

https://ok.ru/group/56105387098133
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VACİB MƏLUMAT!

VACİB MƏLUMAT!

101

102

103

112

FAYDALI TELEFİN NÖMRƏLƏRİ

Xarici vətəndaşlar üçün yalnız Təcili Yardım Xidmətinin fövqəladə yardım xidmətləri 
mövcuddur. Sağlamlıq problemlərini həll etmək üçün könüllü tibbi sığorta polisi 

almalısınız.
AİB ölkələrindən olan işçilər məcburi tibbi sığorta polisi üçün müraciət edə və Rusiya 
Federasiyası vətəndaşları ilə bərabər əsasda pulsuz tibbi yardım ala bilərlər. Xahiş 
edirik unutmayın ki, polis yalnız onu bağlayan şəxs münasibətində tətbiq edilir (ailə 

üzvlərinə aid deyil).

FTX nömrəsi, hazırlanan və ya törədilən terror aktları, terrorçu və ya ekstremist təşkilatların 
fəaliyyəti barədə məlumat vermək üçün istifadə olunmalıdır.

YANĞINDAN MÜHAFİZƏ

POLİS

TƏCİLİ YARDIM

XİLASETMƏ XİDMƏTİNİN VAHİD TELEFON 
NÖMRƏSİ

8-800-222-74-47
DİN YARDIM  
XƏTTİ

8-495-777-77-77
SAXOROVADA YERLƏŞƏN  
ÇMM

8-495-224-22-22FTX
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ÖZBƏKISTAN 
KONSULLUĞU 2-ci Kazak dalanı, 2

+7 (499) 230-0032, 
+7 (499) 230-0715, 
+7 (499) 230-0054

AZƏRBAYCAN 
KONSULLUĞU Leontievski dalanı 16 +7 (495) 629-4332, 

+7 (495) 629-1649

ERMƏNISTAN 
KONSULLUĞU Erməni dalanı 2 +7 (495) 624-3243

BELARUS 
KONSULLUĞU Maroseyka küçəsi 17/6 +7 (495) 624-7095

QAZAXISTAN 
KONSULLUĞU Çistoprudnıy bulvarı 3а

+7 (495) 627-1734, 
+7 (495) 627-1838, 
+7 (495) 627-1806

QIRĞIZISTAN 
KONSULLUĞU

Bolşaya Ordınka küçəsi 62, tikili 
2 +7 (499) 238-3304

MOLDOVA 
KONSULLUĞU Rojdestvenka küçəsi 7 +7 (495) 628-1050, 

+7 (495) 624-9678

TACIKISTAN 
KONSULLUĞU Skatertnıy dalanı 19 +7 (495) 690-5736, 

+7 (495) 690-5281

UKRAYNA 
KONSULLUĞU Leontievski dalanı 20 +7 (495) 629-9742

MDB ÖLKƏLƏRININ  MOSKVA ŞƏHƏRINDƏKI 
KONSULLUQLARI



мигрантамомоскве.рф

ÇMM necə getmək olar

Лесопарковая


