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business. 

 

 

Tax and Legal Services 

 

1. Civil Code was amended 

Document: Law of the Republic of Azerbaijan “On amending the Civil Code of the Republic 

of Azerbaijan” (“Law”)  

Date of signing: 23 April 2018  

Commentary: According to this Law, in specified cases person acting on behalf of a legal 

entity, as well as persons represented in the governing bodies of such entities (members of 

supervisory board and executive body), shall be liable for damages caused to a legal entity. 

Such cases include: 
 
-  payment of bonuses to members of governing bodies disproportional to the legal entity's 
profit or in cases when the legal entity is  in loss; 
-  selling or using property of legal entity at significantly lower conditions and prices than 
market conditions; 
- concluding contracts that violate Azerbaijani laws or threaten interests of legal entities; 
- purchasing  goods (works, services), by legal entity, at a higher price than their actual 
value on the basis of concluded contracts; 
- appropriating or wasting the property of a legal entity; 
- concluding unfair deals in relation to shareholders (stakeholders). 
 
If one of above cases occurs or if there is a probability of its occurrence, the shareholder 
(stakeholder), holding at least 5 per cent of shares (stakes) in the charter capital of a legal 
entity, is eligible to request and verify documents from the person who executes the 
mentioned cases. If the occurrence of such cases has been disclosed, the person executing 
the action damaging the legal entity’s interests may be dismissed by the resolution of the 
general meeting of shareholders and shall be liable to compensate legal entity’s damages 
caused by his/her actions. 
 
Additionally, according to the amendment to the Civil Code,  legal entity’s other shareholders 
are entitled with right of first refusal when any of shareholders wishes to sell its shares in 
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the given legal entity. Before the amendment, other rules may have been stipulated by the 
charter of a limited liability company.  
 

Law is effective from 25 April 2018. 

 

2. The Law “On Insolvency and Bankruptcy” was amended 

Document: Law of the Republic of Azerbaijan “On amending the “Law on insolvency and 

bankruptcy” of the Republic of Azerbaijan” (“Law”)  

Date of signing: 24 April 2018 

 

Commentary: The amendment to the law stipulates measures to improve the debtor's 

solvency in order to prevent the debtor's liquidation. Debtor’s recovery is carried out in 

accordance with the plan of recovery. 

 

Also, according to the amendment, in case the debtor has made a deal to gain superiority 

in sequence of payment over the other creditors during the previous six months prior to the 

commencement of the bankruptcy process, the administrator of the property may apply to 

the court to challenge the deals concluded by the debtor. It should be noted that before the 

amendment, the debtor may have applied to court in case if the right was granted or the 

pledge right was created during the previous 90 days before the commencement of the 

bankruptcy process. 

 

Additionally, the amendment relates to the sale of the debtor's assets. Thus, according to 

the amendments, the sale of assets, which constitute 5% or more of the debtor's assets, is 

carried out in accordance with sale plan prepared by the administrator of the property and 

approved by the creditors' meeting, by means of an open auction or by other means in case 

of special circumstances defined by Law. 

Law is effective from 28 April 2018. 

 

3. Law “On Foodstuffs” was amended 

 

Document: Law of the Republic of Azerbaijan “On amending the Law on foodstuffs of the 

Republic of Azerbaijan” (“Law”)  

 

Date of signing: 23 February 2018 

 

Commentary: According to the amendment, if the importing countries require the food 

safety certificate and (or) other certificates (veterinary, phytosanitary, etc.) on foodstuff and 

its raw material, such certificates shall be provided by the Food Safety Agency. 

Foodstuff imported into the Republic of Azerbaijan shall have a food safety certificate that 
is recognized in accordance with Azerbaijani legislation or issued by the Food Safety 
Agency. If the manufacturer of the imported foodstuff has passed the food safety 
registration, the food safety certificate is not required for such manufacturer's products. 
 

Entities involved in foodstuffs activities shall be registered by the Cabinet of Ministers of the 

Republic of Azerbaijan.  

Law is effective from 02 May 2018. 

 



 

4. “Regulations of “Electronic mortgage and credit guarantee system” 

were approved 

Document: Decree of the President of the Republic of Azerbaijan “On approving  the 

Regulations on “Electronic mortgage and credit guarantee system ” (“Decree”)  

Date of signing: 01 May 2018  
 
Commentary: According to the Regulations, the purpose of the system is to improve the 
quality and efficiency of the services provided by simplifying the access to mortgage and 
entrepreneurship loans, creating equal conditions for persons wishing to obtain a loan, 
ensuring transparency and efficiency during the consideration of applications, as well as  
time and cost savings by using the real-time access to the required documents by taking 
advantage of the information and communication technologies. 
  

Decree is effective from 04 May 2018. 
 

5. Rules on mortgage lending were amended 

Document: Decree of the President of the Republic of Azerbaijan “On amending  the 

Decree on certain issues of mortgage lending in the Republic of Azerbaijan” (“Decree”)  

Date of signing: 02 May 2018  
 
Commentary: According to the amendment, the issues related to the mortgage loan 
restructuring  were added to the Rules "On mortgage loan, including preferential mortgage, 
financed by the Mortgage and Credit Guarantee Fund of the Republic of Azerbaijan" 
("Rules") approved by the Decree. 
 
In accordance with the amendment, along with the residential area over which the 
ownership right is registered or pre-registered with state authorities, the loan will be granted 
for the purchase of the stake with attached constituent parts on land plot on which the 
uncompleted building with the registered guarantee note is located as well. 
 

Decree is effective from 03 May 2018. 
 

6. Rules on provision of mortgage loan guarantee by Mortgage and Credit 

Guarantee Fund have been approved 

Document: Decree of the President of the Republic of Azerbaijan “On additional measures  

to improve the activities of the Mortgage and Credit Guarantee Fund of the Republic of 

Azerbaijan” (“Decree”)  

Date of signing: 01 may 2018  
 
Commentary: According to the Decree, “the Rules on the provision of mortgage loan 
guarantee by the Mortgage and Credit Guarantee Fund of the Republic of Azerbaijan” 
(hereinafter referred to as the "Rules") were approved. According to the decree, the draft 
law on exemption of Mortgage and Credit Guarantee Fund from tax liabilities shall be 
submitted within one month to the President of the Republic of Azerbaijan. 

Decree is effective from 03 May 2018. 
 



 

7. Decree on ensuring activity of the Mortgage and Credit Guarantee Fund 

was amended 

Document: Decree of the President of the Republic of Azerbaijan “On amending  the 

Decree on ensuring activity of the Mortgage and Credit Guarantee Fund of the Republic of 

Azerbaijan ” (“Decree”)  

Date of signing: 01 may 2018  

Commentary: Several amendments have been made to the "Rules on guaranteeing the 

loans in manats received by the Entrepreneurs" (hereinafter referred to as the "Rules") 

approved by the Decree. According to the amendment, the interest rate subsidy is the 

government's freely allocated funds to cover part of the calculated interest on these loans, 

provided that the Mortgage and Credit Guarantee Fund guarantees the loans issued to 

entrepreneurs by authorized banks in manats. Guaranteed loans must meet the following 

requirements: 

 -The total amount of loans of a borrower guaranteed by all authorized banks shall not 

exceed 5,000,000 (five million) manat, and the total amount of loans of the related borrowers 

guaranteed by all authorized banks shall not exceed 10,000,000 (ten million) manats. Before 

the amendment, the total amount of a loan a borrower or of a group of borrowers guaranteed 

by all authorized banks should not exceed 3,000,000 (three million) manats. 

-  The maximum amount of a guarantee on a borrower is increased from 500,000 (five 

hundred thousand) to 3,000,000 (three million) manats. 

In addition, the amount of guarantees given to a group of related borrowers shall not exceed 

6,000,000 (six million) manats. In the previous edition, this amount was 750,000 (seven 

hundred fifty thousand) manats. 

 

Decree is effective from 06 May 2018. 
  
  

8. “Law on Credit Bureaus” was amended 

Document: Law of the Republic of Azerbaijan “On amending the Law on Credit Bureaus” 

(“Law”) 

 
Date of signing: 03 April 2018  
 
Commentary: According to the Law, Credit organizations may obtain credit report of current 
borrowers, whose credit history has been established, without their consent, if the legal 
relationship with them was established before April 1, 2018. 
 

Law is effective from 06 May 2018. 

 

 
9.   Civil Code was amended 

Document: Law of the Republic of Azerbaijan “On amending the Civil Code” (“Law”) 
 
Date of signing: 03 April 2018  
 
Commentary: According to the Law, the information constituting a bank secrecy is also 
provided to credit bureaus  in addition to the clients themselves or their representatives, 
external auditors and financial markets supervisory authority. 

 

Law is effective from 06 May 2018. 



 

 

 

10. Code of Administrative Offenses was amended 

 

Document: Law of the Republic of Azerbaijan “On amending the Code of Administrative 

Offences of the Republic of Azerbaijan” (“Law”)  

 

Date of signing: 24 April 2018 

 

Commentary:  According to the amendment, in case of the violation of unemployment 

insurance legislation by insurer, i.e.: 

 

-  not registering as an insurer (insurer registered with the State Social Protection Fund 

(hereinafter referred to as the “Fund”) for compulsory state social insurance purposes are 

considered registered for unemployment insurance purposes); 

- not insuring its employees from unemployment; 

- non-payment of the insurance premium to the Fund in the manner, amount and timeframe 

prescribed by the Law on Unemployment Insurance; 

-  not informing the insurer about the profession, specialty and salary of the employee within 

5 days from the date of notification of the employee when the number of employees or the 

staff unit is reduced in accordance to the Labor Code; 

- failure to submit to the Fund the information which serves as a basis on calculation and 

payment of insurance premium and determining insurance payment (in electronic or paper 

carrier), 

-  not to inform the Fund on his reorganization or liquidation in cases specified by the Civil 

Code; 

- for not correctly registrating the calculation and transfer of insurance premium and not 

submitting the report to the Fund, for not ensuring the maintenance of the documents and 

information serving as a basis for insurance payment 

 

individuals shall be fined at AZN 100, officials – AZN 200 and legal entities – AZN 400. 

 

Additionally, the insured shall be fined in the amount of the damages (lost profit) incurred 

by the Fund in case of not submitting within 10 days the information on the cases causing 

to change or suspend the amount of insurance payment.  

 

Law is effective from 16 May 2018. 
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Qanunvericiliyə Dair Mühüm 
Dəyişikliklər 

May 17, 2018 
 

 

English version  Bütün dəyişikliklər  Xidmətlərimiz  Media  Əlaqə 

Biznes fəaliyyətinizə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə biləcək Azərbaycan 

qanunvericiliyinə edilən son dəyişikliklərin icmalını Sizin diqqətinizə çatdırırıq. 

 

 

Vergi və Hüquq Xidmətləri 

 

1. Mülki Məcəlləyə dəyişiklik edildi 

Sənəd: “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” (“Qanun”) 

 

İmzalandığı tarix: 23 aprel 2018-ci il  
 
Şərh: Bu Qanuna uyğun olaraq, xüsusi hallarda hüquqi şəxs adından çıxış 
edən şəxsin, həmçinin hüquqi şəxsin idarəetmə orqanlarında təmsil olunan 
şəxslərin (müşahidə şurası və icra orqanı üzvləri)  hüquqi şəxsə dəyən 
zərərə görə məsuliyyət daşıdığı   halları əhatə edir. Belə hallara 
aşağıdakılar aiddir: 
 
-  hüquqi şəxs mənfəətinə qeyri-mütənasib həcmdə və ya hüquqi şəxs 
zərərlə işlədiyi halda  idarəetmə orqanlarının üzvlərinə bonusların 
ödənilməsi; 
-  hüquqi şəxsin əmlakının bazar şərtlərindən əhəmiyyətli dərəcədə aşağı 
şərtlərlə və qiymətlə satılması və ya istifadəyə verilməsi; 
-  hüquqi şəxsə aidiyyəti olan şəxslərlə Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyinin tələblərini pozan və ya maraqlarına təhlükə yaradan 
müqavilələrin bağlanması; 
- hüquqi şəxsin bağlanmış müqavilələr əsasında malları (işləri, xidmətləri) 
onların real dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə yuxarı qiymətə satın alması; 
-  hüquqi şəxsin əmlakının mənimsənilməsi və ya israf edilməsi; 
- səhmdarlara (payçılara) münasibətdə ədalətsiz əqdlərin bağlanması. 
 
Əgər  yuxarıda qeyd olunan sui-istifadə hallarından biri baş verərsə və ya 
baş verməsi ehtimalı yaranarsa, hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalında ən 
azı 5 faiz paya (səhmə) malik olan iştirakçıları bu halları yoxlamaq üçün 
sadalanan halları icra edən şəxsdən bununla bağlı sənədləri tələb edib 
yoxlaya bilər. Bu halların baş verdiyi aşkarlanarsa, hüquqi şəxsin  
maraqlarına ziyan vurmuş hərəkəti icra edən şəxs iştirakçılarının ümumi 
yığıncağının qərarı ilə vəzifədən kənarlaşdırıla bilər və hərəkətləri ilə 
vurduğu zərərin ödənilməsinə  görə məsuliyyət daşıyır.  
 
Əlavə olaraq, Mülki Məcəlləyə edilmiş dəyişikliyə əsasən hüquqi şəxsin 
digər səhmdarları səhmdarlardan hər hansı biri hüquqi şəxsdə öz 
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səhmlərini satmaq istədikdə ilk imtina hüququna malikdirlər.. Dəyişiklikdən 
əvvəl isə, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnaməsi ilə başqa qayda 
nəzərdə tutula bilərdi. 
 
Qanun 25 aprel 2018-ci il tarixindən etibarən qüvvəyə minib. 

 

2. “Müflisləşmə və iflas haqqında” qanuna dəyişiklik edildi 

 

Sənəd: "Müflisləşmə və iflas haqqında " Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu (“Qanun”) 

 

İmzalandığı tarix: 24 aprel 2018-ci il 

 

Şərh: Qanuna dəyişikliklə ilk növbədə borclunun ləğv edilməsinin qarşısını 

alınması üçün borclunun ödəmə qabiliyyətinin bərpası üsulu olan 

sağlamlaşdırma üzrə tədbirlər müəyyən edilib. Borclunun 

sağlamlaşdırılması sağlamlaşdırma planına uyğun olaraq həyata keçirilir.  

 

Həmçinin, dəyişikliyə əsasən, borclunun iflas prosesinə başlanması 

məqamından əvvəlki altı ay ərzində bir kreditoru digər kreditorlara 

münasibətdə ödənişlərin növbəliliyində üstün vəziyyətə gətirəcək əqdlər 

bağalndıqda, əmlak inzibatçısı borclunun bağladığı əqdlərin 

mübahisələndirilməsi üçün məhkəməyə müraciət edə biləcək. Qeyd edək 

ki, dəyişiklikdən əvvəl hüquqların verilməsi və ya girov hüququnun 

yaradılması iflas prosesinə başlanılması məqamından əvvəlki 90 gün 

ərzində həyata keçirildikdə borclu məhkəməyə müraciət edə bilərdi. 

 

Əlavə olaraq, dəyişiklik borclunun aktivlərinin satılması ilə bağlıdır. Belə ki, 

dəyişikliyə əsasən, dəyəri borclunun aktivlərinin 5% və daha çox hissəsini 

təşkil edən aktivlərin satılması əmlak inzibatçısı tərəfindən hazırlanan 

və kreditorların yığıncağında təsdiq edilən satış planına uyğun olaraq açıq 

hərrac yolu ilə və ya Qanunla  müəyyən edilmiş xüsusi hallar olduqda 

başqa üsullarla həyata keçirilir.  

 

Qanun 28 aprel 2018-ci il tarixindən etibarən qüvvəyə minib. 

 

 

3. “Yeyinti məhsulları haqqında” qanuna dəyişiklik edildi 

 

Sənəd: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu (“Qanun”) 

 

İmzalandığı tarix: 23 fevral 2018-ci il 

 

Şərh: Dəyişikliyə əsasən, idxalçı ölkələr qida məhsuluna, onun xammalına 

dair qida təhlükəsizliyi sertifikatının və (və ya) digər sertifikatların (baytarlıq, 

fitosanitar və s.) alınmasını tələb etdiyi halda, həmin sertifikatların verilməsi 

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən təmin edilir.  

 

Azərbaycan Respublikasına idxal olunan qida məhsulları isə, Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyə uyğun olaraq tanınmış və ya Qida 

Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən verilmiş qida təhlükəsizliyi (sağlamlıq) 

sertifikatına malik olmalıdır. İdxal olunan yeyinti məhsulunun istehsalçısı 



 

qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçdiyi halda həmin istehsalçının 

məhsullarına qida təhlükəsizliyi sertifikatı tələb olunmur. 

 

Yeyinti məhsulları sahəsində fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən qeydiyyata alınır. 

 

Qanun 02 may 2018-ci il tarixindən etibarən qüvvəyə minib. 

 

 

 

4. “Elektron ipoteka və kredit zəmanət” sistemi haqqında 

Əsasnamə" təsdiq edildi 

Sənəd: “Elektron ipoteka və kredit zəmanət” sistemi haqqında 

Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı” (“Fərman”) 

İmzalandığı tarix: 01 may 2018-ci il  
 
Şərh: Əsasnamə əsasən, sistemin tətbiqinin məqsədi ipoteka və 
sahibkarlıq kreditlərinə çıxış imkanlarının sadələşdirilməsindən, kredit 
almaq istəyən şəxslər üçün bərabər şərait yaradılmasından, müraciətlərə 
baxılma zamanı şəffaflığın və operativliyin təmin edilməsindən, habelə 
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının imkanlarından 
faydalanaraq tələb olunan sənədləri real vaxt rejimində əldə etməklə, sərf 
olunan vaxta və xərclərə qənaət olunmasına, göstərilən xidmətlərin 
keyfiyyətinin və səmərəliliyinin artırılmasına nail olmaqdır. 
  
Fərman 04 may 2018-ci il tarixindən etibarən qüvvəyə minib. 

 

5. İpoteka kreditləşməsi qaydaları dəyişdi 

Sənəd: “Azərbaycan Respublikasında ipoteka kreditləşməsinin bəzi 

məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanında 

dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı (“Fərman”) 

İmzalandığı tarix: 02 may 2018-ci il  
 
Şərh: Dəyişikliyə əsasən, Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun vəsaiti hesabına 
ipoteka kreditinin, o cümlədən güzəştli ipoteka kreditinin verilməsi 
Qaydası”nda (“Qaydalar”) ipoteka kreditinin restrukturizasiyası ilə bağlı 
məsələlərin müəyyənləşdirilməsi də öz əksini tapıb. 
 
Dəyişikliyə müvafiq olaraq, kredit, üzərində mülkiyyət hüququ dövlət 
qeydiyyatına və ya qabaqcadan qeydiyyata alınmış yaşayış sahəsi ilə 
yanaşı, həmçinin barəsində təminat qeydi aparılmış tikintisi başa çatmayan 
binanın yerləşdiyi torpaq sahəsində tərkib hissələrin bağlı olduğu payın 
alınmasına veriləcək. 
  
Fərman 03 may 2018-ci il tarixindən etibarən qüvvəyə minib. 

 

6. İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən ipoteka 

kreditləri üzrə təminat verilməsi Qaydası təsdiq edildi 



 

Sənəd: Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun 

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə əlavə tədbirlər haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Fərman”) 

İmzalandığı tarix: 01 may 2018-ci il  
 
Şərh: Fərmana əsasən,  “Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit 
Zəmanət Fondu tərəfindən ipoteka kreditləri üzrə təminat verilməsi 
Qaydası” (bundan sonra “Qayda”) təsdiq edilib. Fərmana uyğun olaraq 
İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun vergi öhdəliklərindən azad edilməsi 
ilə bağlı qanun layihəsini bir ay müddətində hazırlayın Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim edilməlidir. 

Fərman 03 may 2018-ci il tarixindən etibarən qüvvəyə minib. 

 

7. İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun fəaliyyətinin təmin 

edilməsinə dəyişiklik edildi 

Sənəd: “Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət 

Fondunun fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Fərman”) 

İmzalandığı tarix: 01 may 2018-ci il  

Şərh: Fərmanla təsdiq edilmiş “Sahibkarlar tərəfindən manatla alınan 

kreditlərə təminat verilməsi Qaydası”na (bundan sonra “Qayda”) bir sıra 

dəyişikliklər edilib.  Dəyişikliyə əsasən, faiz subsidiyası Qaydaya uyğun 

olaraq yalnız sahibkarların müvəkkil banklardan manatla aldıqları kreditlərə 

İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun  zəmanət verdiyi təqdirdə həmin 

kreditlər üzrə hesablanmış faizlərin bir hissəsinin ödənilməsi üçün dövlətin 

əvəzsiz verdiyi maliyyə vəsaitidir. Zəmanət veriləcək kreditlər aşağıdakı 

tələblərə cavab verməlidir: 

 -Bir borcalanın bütün müvəkkil banklar üzrə zəmanət verilən cəmi 

kreditlərinin məbləği 5 000 000 (beş milyon) manatdan, bir-biri ilə əlaqədar 

borcalanlar qrupunun bütün müvəkkil banklar üzrə zəmanət verilən cəmi 

kreditlərinin məbləği isə 10 000 000 (on milyon) manatdan çox olmamalıdır. 

Dəyişiklikdən əvvəl, bir borcalanın və ya bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar 

qrupunun bütün müvəkkil banklar üzrə zəmanət verilən cəmi kreditlərinin 

məbləği 3 000 000 (üç milyon) manatdan çox olmamalıdır. 

 

-  Bir borcalan üzrə bir zəmanətin yuxarı həddi 500 000 (beş yüz min) 

manatdan 3 000 000 (üç milyon)  manata qaldırılır. 

Əlavə olaraq, bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar qrupu üzrə veriləcək 

zəmanətlərin məbləği 6 000 000 (altı milyon) manatdan çox olmamalıdır. 

Əvvəlki redaksiyada bu məbləğ 750 000 (yeddi yüz əlli min) manat idi.  

 
Fərman 06 may 2018-ci il tarixindən etibarən qüvvəyə minib. 

 
 
 



 

8. “Kredit büroları haqqında” qanuna dəyişiklik edildi 

Sənəd: “Kredit büroları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu (“Qanun”) 
 
İmzalandığı tarix: 03 aprel 2018-ci il  

Şərh: Qanuna əsasən, Kredit təşkilatları aralarında hüquq münasibətləri 
2018-ci il aprelin 1-dək yaranmış barəsində kredit tarixçəsi formalaşdırılan 
cari borcalanlar kredit hesabatını onların razılığı alınmadan əldə edə 
bilərlər. 

Qanun 6 may 2018-ci il tarixindən etibarən qüvvəyə minib. 

 

9. Mülki Məcəlləyə dəyişiklik edildi 

Sənəd: “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” (“Qanun”) 

 

İmzalandığı tarix: 03 aprel 2018-ci il  
 
Şərh: Bu Qanunla edilən dəyişikliyə əsasən, Bank sirrini təşkil edən 
məlumatlar müştərilərin özləri və onların nümayəndələri, həmçinin kənar 
auditorlar və maliyyə bazarlarına nəzarət orqanınından əlavə olaraq kredit 
bürolarına da verilir.  
 
Qanun 6 may 2018-ci il tarixindən etibarən qüvvəyə minib. 

 

10. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik edildi 

Sənəd: “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” 

(“Qanun”) 

 

İmzalandığı tarix: 24 aprel 2018-ci il 

 

Şərh:  Dəyişikliyə əsasən, sığortaedən tərəfindən işsizlikdən sığorta 

haqqında qanunvericiliyin pozulmasına, yəni: 

 

-  sığortaedən kimi qeydiyyata durmamasına (məcburi dövlət sosial 

sığortası məqsədləri üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda (bundan sonra 

“Fond” adlandırılacaq) uçota alınmış sığortaedənlər işsizlikdən sığorta 

məqsədləri üçün Fondda qeydiyyata alınmış hesab edilirlər); 

-  işçiləri işsizlikdən sığorta etdirməməsinə; 

- “İşsizlikdən sığorta haqqında” Qanun ilə müəyyən edilmiş qaydada, 

məbləğdə və vaxtda sığorta haqqını Fonda ödəməməsinə; 

-  Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq işçilərin sayı azaldıqda və ya ştatları 

ixtisar olunduqda işçiyə xəbərdarlıq edildiyi gündən 5 gün müddətində 

həmin işçinin peşəsi, ixtisası və əməkhaqqı barədə Fonda rəsmi məlumat 

verməməsinə; 

- sığorta haqqının hesablanmasına və ödənilməsinə, sığorta ödənişinin 

təyin edilməsinə əsas olan məlumatları Fonda (elektron və ya kağız 

daşıyıcıda) təqdim etməməsinə; 



 

-  Mülki Məcəllə ilə müəyyən edilmiş hallarda özünün yenidən təşkil 

olunması və ya ləğv edilməsi barədə Fonda məlumat verməməsinə; 

- sığorta haqqının hesablanmasının və köçürülməsinin uçotunu düzgün 

aparmamasına və bu barədə Fonda hesabatı təqdim etməməsinə, sığorta 

ödənişi üçün əsas olan sənədlərin və məlumatların qorunub saxlanılmasını 

təmin etməməsinə görə  

 

fiziki şəxslər 100 AZN, vəzifəli şəxslər 200 AZN, hüquqi şəxslər isə 400 

AZN cərimə edilir. 

 

Həmçinin, sığortaolunan tərəfindən sığorta ödənişinin miqdarının 

dəyişməsinə və ya dayandırılmasına səbəb olan hallar barədə 10 gündən 

gec olmayaraq Fonda məlumat verilməməsinə görə vurulmuş ziyanın (əldə 

edilmiş gəlirin) bir misli miqdarında cərimə edilir. 
 

Qanun 16 may 2018-ci il tarixindən etibarən qüvvəyə minib. 
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