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Overview of recent changes in the Azerbaijani legislation that could materially impact your 
business 
 

 

Tax and Legal Services 
 
1. “Rules for the Formation, Maintenance, Integration and Archiving of 

State Information Resources and Systems” were adopted 

Document: Decree of the President of the Republic of Azerbaijan No.263 On Approving 
the Rules for the Formation, Maintenance, Integration and Archiving of State Information 
Resources and Systems (the “Rules”) 
 
Date of signing: September 12, 2018 
 
Commentary: According to the Rules, state information resources and systems are formed 
for the purpose of fulfilment of rights, duties and functions by state organizations or for 
electronic services delivery. Further to the Rules, coordination, operational and methodical 
guidance in the field of formation, maintenance, integration, archiving and effective 
management of state information resources and systems, determination of basic sources 
of information, electronic registration of such sources and information exchange is provided 
by the State Agency for Public Service and Social Innovations under the President of the 
Republic of Azerbaijan. 
 
 
2. Law “On Chamber of Accounts” was enacted 
Document: Law of the Republic of Azerbaijan “On Chamber of Accounts” (the “Law”) 
 
Date of adoption: June 29, 2018 
 
Commentary: The Law that was adopted on June 29, 2018 became effective as of 
September 9, 2018. The Law regulates the legal status, scope of functions, management 
and structure of the Chamber, as well as objects of external state financial supervision in 
ensuring state control over legal, rational and efficient use of state assets and other state 
property, and relations with other parties. Unlike the previous relevant legislation, the total 
number of members of the Chamber is determined as seven (previously it was nine). One 
of new main duties of the Chamber is to take relevant measures in the field of prevention 
of corruption.  
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3. The relevant executive body authorized for determination of officials 

competent to access information comprising commercial and (or) tax 
secrets was changed 

Document: Decree of the President of the Republic of Azerbaijan No.267 On Additional 
Measures related to the Establishment of Special Regime to Obtain Information Comprising 
Commercial and (or) Tax Secrets (“Decree on Additional Measures”) 
 
Date of signing: September 12, 2018 
 
Commentary: By making amendments to the Presidential Decree No. 393 “On Application 
of the Law of the Republic of Azerbaijan On Approval, Enforcement of the Tax Code of the 
Republic of Azerbaijan and Related Legal Regulatory Issues” dated August 30, 2000, the 
Decree on Additional Measures entitles the Ministry of Taxes to determine the list of officials 
competent to access the information comprising commercial and (or) tax secrets. Before 
the Decree on Additional Measures, this was within the competence of the President of the 
Republic of Azerbaijan.  
 
 
4. Centralized “e-information system” to be established 
Document: The Decree of the President of the Republic of Azerbaijan No.258 On 
Promotion of Application of e-Services in the Fields of Labor, Social Protection, Social 
Assurance and Employment (the “Decree”) 
 
Date of signing: September 5, 2018 
 
Commentary: According to the Decree the centralized e-information system (CEIS) is 
established on the basis of information systems of the Ministry of Labour and Social 
Protection of Population (the “Ministry”). The Ministry shall set up “e-social” internet portal 
within 3 months for providing the population with services related to the functions of the 
Ministry on a single platform in electronic format. Moreover, employment subsystem will be 
also established within CEIS within the next 6 months by the Ministry to render employment 
services electronically. 
 
 
 
5. The procedures for issuance of construction permits and land allocation 

for construction purposes have changed  
Document: The Decree of the President of the Republic of Azerbaijan No.274 On 
Additional Measures for Regulation of Urban Planning (the “Decree”) 
 
Date of signing: September 17, 2018 
 
Commentary: By virtue of the Decree, local executive authorities will allow the construction 
only upon submission of opinion by the State Committee for Urban Planning and 
Architecture (“State Committee”) on the conformity of the construction project with the urban 
planning documents. In cases of land allocation for construction purposes (with the 
exception of land areas allocated for house building based on the notification procedure 
stipulated in Article 80 of the Urban Planning and Construction Code) by the local executive 
authorities and municipalities, the State Committee issues its opinion on compliance of the 
construction plan/intention with the urban planning documents for the relevant areas. 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Activities of the State Tourism Agency of the Republic of Azerbaijan have 
been ensured 

Document: The Decree of the President of the Republic of Azerbaijan No.278 On Ensuring 
the Activities of the State Tourism Agency of the Republic of Azerbaijan (the “Decree”) 
 
Date of signing: September 21, 2018 
 
Commentary: The charter, structure and number of employees of the State Tourism 
Agency of the Republic of Azerbaijan (hereinafter - the Agency) have been approved by 
the Decree. In accordance with the Agency’s charter, the Agency is a central executive 
authority, which carries out state policy and regulation in the fields of tourism, as well as 
the protection of historical and cultural monuments located within the area of the state 
reserves under its control.   
 
 
 
7. Constitutional Court dismissed the fact of devaluation as the ground for 

unilaterally amending loan contracts  
Document: Decision of the Plenum of the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan 
on the İnterpretation of Article 422 of the Civil Code (the “Decision”) 
 
Date: September 7, 2018  
 
Commentary: According to the Decision, change in the rate of the national currency of 
Azerbaijan against the foreign currencies is not considered “unexpected” for parties to loan 
agreements. The Constitutional Court also considers that the borrower, taking loan in a 
foreign currency, assumes the financial risk and, therefore, the change of the rate cannot 
be regarded as “a significant change in the circumstances" for the purposes of Article 422 
of the Civil Code. 
 
 
8. Constitutional Court has made a decision on protected deposits  
Document: Decision of the Plenum of the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan 
(the “Decision”) On the Interpretation of Article 2.1.2.6 of the Law of the Republic of 
Azerbaijan On Deposit Guarantee (the “Law”) 
 
Date: September 5, 2018  
 
Commentary: According to the Decision, in order to qualify for the status of the protected 
deposit, the annual interest rate should not exceed the threshold specified under Article 
8.1.20 of the Law. As the bonus accrued on the deposit amount is the part of an individual 
deposit policy of the bank, it is not included in the annual interest rate. Additionally, deposits 
with interest rates exceeding the threshold and subsequently attributed to protected deposit 
status by changing the deposit terms (through interest rate reduction) are also considered 
protected deposits. 
 
 
9. “State Program on expansion of digital payments in the Republic of 

Azerbaijan in 2018 – 2020” was approved  
Document: The Order of the President of the Republic of Azerbaijan On Approval of the 
State Program on Expansion of Digital Payments in the Republic of Azerbaijan in 2018 – 
2020 (the “State Program”) 
 
Date of signing: September 26, 2018 
 
Commentary: The State Program has been developed to implement the measures 
envisaged in the “Strategic Roadmap on Development of Telecommunication and 



 

Information Technologies in the Republic of Azerbaijan” for expansion of digital payments. 
The strategic purposes of the State Program are to expand cashless environment amidst 
consumers, businesses and state bodies, to minimize the volume of cash turnover and 
consequently to strengthen financial resources of bank sector in the country. For these 
purposes, several measures are stipulated in the State Program, included but not limited to 
the followings: 

1. Facilitation of the preparation of the Competition Code; 
2. Granting privileges to small and medium enterprises for participation in state 

procurement; 
3. Gradual transition from simplified tax regime to VAT system and differentiation in 

VAT rates; 
4. Implementation of “unified accounting system”; 
5. Creation of legal basis for opening and managing banking accounts, using bank 

products and services remotely without visiting the banks, as well as the 
implementation of such products as “e-money”; 

6. Encouragement of business entities and consumers to make cashless transactions, 
as well as introduction of cashless transactions in a wide range of spheres. 
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Qanunvericiliyə Dair Mühüm 
Dəyişikliklər 
Oktyabr 15, 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.  Dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, 
aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi Qaydaları qəbul edildi 
Sənəd: Dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, 
inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi Qaydalarının (“Qaydalar”) təsdiq edilməsi barədə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 263 №li Fərmanı  
 
İmzalanma tarixi: 12 sentyabr 2018 
 
Şərh: Qaydalara əsasən dövlət informasiya ehtiyatları və sistemləri qurumların hüquqlarının 
həyata keçirilməsi, funksiyalarının və vəzifələrinin icrası və ya elektron xidmətlərin təşkili 
məqsədilə formalaşdırılır. Qaydalara uyğun olaraq, dövlət informasiya ehtiyatlarının və 
sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası, arxivləşdirilməsi və effektiv idarə 
edilməsi sahəsində koordinasiyanın, əməli və metodiki rəhbərliyin həyata keçirilməsi, 
informasiyanın ilkin mənbəyinin müəyyən edilməsi, belə mənbələrin elektron reyestrinin 
təşkili və aparılması, informasiya mübadiləsinin təşkili Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 
tərəfindən təmin edilir.  
 
 
 
2. “Hesablama Palatası haqqında” Qanun qüvvəyə mindi 
Sənəd: “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Qanun”)  
 
Qəbul edilmə tarixi: 29 iyun 2018 
 
Şərh: 29 iyun 2018-ci il tarixində qəbul edilən Qanun 09 sentyabr 2018-ci il tarixindən 
qüvvəyə minmişdir. Qanun Hesablama Palatasının hüquqi statusunu, funksiyalarının 
dairəsini, idarəetmə mexanizmini və strukturunu, o cümlədən dövlət vəsaitinin və digər 
dövlət əmlakının qanunauyğun, məqsədyönlü və səmərəli istifadəsinə dövlət nəzarətinin 
təmin edilməsi sahəsində kənar dövlət maliyyə nəzarətinin obyektləri və digər tərəflərlə 
münasibətlərini tənzimləyir. Əvvəlki qanundan fərqli olaraq, yeni qanunvericiliklə Palata 
üzvlərinin sayı 7 olaraq müəyyən edilmişdir (əvvəllər bu say 9 idi). Palatanın yeni 
vəzifələrindən biri korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində müvafiq tədbirlərin 
görülməsidir.  
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3. Kommersiya və (və ya) vergi sirrini təşkil edən məlumatları əldə etmək 
səlahiyyətinə malik olan vəzifəli şəxsləri müəyyən edən müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı dəyişdi  
Sənəd: Kommersiya və (və ya) vergi sirrini təşkil edən məlumatların əldə edilməsinin xüsusi 
rejiminin müəyyən olunması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 267 №li Fərmanı (“Əlavə tədbirlər haqqında Fərman”) 
 
İmzalandığı tarix: 12 sentyabr 2018-ci il 
 
Şərh: “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və 
bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 30 avqust tarixli 
393 nömrəli Fərmanına dəyişikliklər etməklə, Əlavə tədbirlər haqqında Fərman Vergilər 
Nazirliyinə kommersiya və (və ya) vergi sirri hesab olunan məlumatları əldə edə bilən vəzifəli 
şəxslərin siyahısını təsdiq etmək səlahiyyəti vermişdir. Əlavə tədbirlər haqqında Fərman 
qəbul edilməmişdən əvvəl, bu səlahiyyət Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məxsus 
olmuşdur.  
 
 
 
4. Mərkəzləşdirilmiş Elektron İnformasiya Sistemi yaradılır  
Sənəd: Əmək, məşğulluq, sosial müdafiə və sosial təminat sahələrində elektron xidmətlərin 
tətbiqinin genişləndirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 258 №li 
Fərmanı (“Fərman”) 
 
İmzalandığı tarix: 5 sentyabr 2018-ci il 
 
Şərh: Fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin (“Nazirlik”) informasiya sistemləri əsasında “Mərkəzləşdirilmiş elektron 
informasiya sistemi” (“MEİS”) yaradılır. Nazirlik fəaliyyət istiqamətləri üzrə əhaliyə 
göstərildiyi xidmətlərin vahid platforma üzərindən elektron formada təqdim edilməsi 
məqsədi ilə "e-sosial" internet portalının üç ay müddətində yaradılmasını təmin edəcək. 
Bununla yanaşı, məşğulluq tədbirləri ilə bağlı xidmətlərin elektron şəkildə həyata keçirilməsi 
məqsədi ilə MEİS-də məşğulluq altsisteminin yaradılması da altı ay müddətində Nazirlik 
tərəfindən həyata keçirilməlidir.  
 
 
 
5. Tikintiyə icazələrinin verilməsi və tikinti məqsədləri üçün torpaq 
sahələrinin ayrılması qaydalarına dəyişiklik edilib 
Sənəd: Şəhərsalma fəaliyyətinin tənzimlənməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 274 №li Fərmanı (“Fərman”) 
 
İmzalandığı tarix: 17 sentyabr 2018-ci il 
 
Şərh: Fərmanla yerli icra hakimiyyəti orqanları yalnız tikinti layihəsinin şəhərsalma 
sənədlərinə  uyğunluğu barədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsinin (“Dövlət Komitəsi”) rəyi olduqda tikintiyə icazə verirlər. Yerli icra hakimiyyəti 
orqanları və bələdiyyələr tikinti məqsədləri üçün torpaq sahələri ayırarkən (Şəhərsalma və 
Tikinti Məcəlləsinin 80-ci maddəsinə əsasən məlumatlandırma icraatı qaydasında yaşayış 
evlərinin tikintisi üçün ayrılan torpaq sahələri istisna olmaqla) Dövlət Komitəsi həmin torpaq 
sahəsində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tikinti planının/niyyətinin müvafiq ərazinin 
şəhərsalma sənədlərinə uyğunluğu barədə rəy verir. 
 
 

 

 



 

6. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyinin fəaliyyəti təmin 
olundu 
Sənəd: Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 278 №li Fərmanı (“Fərman”) 
 
İmzalandığı tarix: 21 sentyabr 2018-ci il 
 
Şərh: Fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentlyinin (“Agentlik”) 
Əsasnaməsi, strukturu və işçilərinin say həddi təsdiq edildi. Agentliyin nizamnaməsinə 
əsasən, Agentlik turizm sahəsində, habelə tabeliyindəki dövlət qoruqlarının ərazilərində 
yerləşən tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması sahəsində dövlət siyasətini və 
tənzimləməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. 
 
 
 
7. Konstitusiya Məhkəməsi devalvasiya faktını kredit müqavilələrinin 
birtərəfli qaydada dəyişdirilməsi əsası kimi tanımaqdan imtina etdi 
Sənəd: Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun Azərbaycan 
Respublikası Mülki Məcəlləsinin 422-ci maddəsinin şərh edilməsinə dair Qərarı (“Qərar”) 
 
İmzalandığı tarix: 07 sentyabr 2018-ci il 
 
Şərh: Qərara əsasən Azərbaycan Respublikasının pul vahidinin xarici valyutalara nisbətdə 
məzənnəsinin dəyişməsi kredit müqaviləsinin tərəfləri üçün gözlənilməz hesab edilə bilməz. 
Konstitusiya Məhkəməsi həmçinin hesab edir ki, borc alan xarici valyutada krediti 
götürməklə maliyyə riskini öz üzərinə götürmüşdür və qeyd olunanlara əsasən məzənnə 
dəyişikliyi Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 422-ci maddəsinin mənasına uyğun 
olaraq şəraitin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsi kimi qiymətləndirilə bilməz. 
 
 
 
8. Konstitusiya Məhkəməsi qorunan əmanətlər barədə qərar qəbul etdi 
Sənəd: Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun “Əmanətlərin 
sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (“Qanun”) 2.1.2.6-cı 
maddəsinin şərh edilməsinə dair Qərarı (“Qərar”) 
 
İmzalandığı tarix: 05 sentyabr 2018-ci il 
 
Şərh: Qərara əsasən Qanunun 8.1.20-ci maddəsinə müvafiq olaraq əmanətin qorunan 
əmanət statusuna aid edilməsi üçün onun illik faiz dərəcəsi müəyyən edilmiş həddən artıq 
olmamalıdır. Əmanətdən əldə edilən bonus bankın əmanət siyasətinin bir forması 
olduğundan illik faiz dərəcəsinə aid edilmir. Bununla yanaşı, müəyyən edilmiş həddən yuxarı 
illik faiz dərəcəsi ilə qəbul edilmiş və sonradan əmanətlərin şərtlərinin dəyişdirilməsi (faiz 
dərəcəsinin aşağı salınması) yolu ilə qorunan əmanət statusuna aid edilmiş əmanətlər 
qorunan əmanətlər hesab edilməlidir. 
 

 
 

9. “2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin 
genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı” təsdiq edildi 

Sənəd: “2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin 
genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”nın (“Dövlət Proqramı”) təsdiq edilməsi barədə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 
 
İmzalandığı tarixi: 26 sentyabr 2018-ci il 
 
Şərh: Dövlət Proqramı “Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya 
texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə rəqəmsal ödənişlərin 
genişləndirilməsi ilə bağlı nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası məqsədilə hazırlanmışdır. Dövlət 



 

Proqramının strateji məqsədi vətəndaş, biznes subyektləri və dövlət strukturları arasında 
nağdsız ödəniş mühitinin xeyli genişlənməsi, nağd dövriyyənin həcminin minimuma 
endirilməsi və nəticədə bank sektorunun maliyyə resursları bazasının gücləndirilməsidir. Bu 
məqsədlə Dövlət Proqramında aşağıda qeyd olunan, lakin bunlarla məhdudlaşmayan bir 
sıra tədbirlərin icrası nəzərdə tutulmuşdur:  
1. Rəqabət Məcəlləsinin hazırlanmasının surətləndirilməsi; 
2. Kiçik və orta müəssisələrin dövlət satınalmalarında iştirakı ilə əlaqədar onlara üstün 

şərtlərin verilməsi; 
3. Sadələşdirilmiş vergi sisteminin tədricən ƏDV sistemi ilə əvəzləşdirilməsi və ƏDV 

dərəcəsinin diferensiallaşdırılması; 
4. "Vahid Mühasibatlıq Sistemi"nin tətbiq edilməsi; 
5. Fiziki olaraq banka gəlmədən bank hesabının açılması və idarə edilməsinin, bank 

məhsulu və xidmətlərindən  istifadənin, habelə, “e-pul” kimi məhsulların ölkədə tətbiqinin 
hüquqi bazasının yaradılması; 

6. Təsərrüfat subyektlərinin və istehlakçıların nağdsız qaydada əməliyyatların 
aparılmasına təşviq olunması, o cümlədən nağdsız ödənişlərin bir çox sahələrdə geniş 
tətbiqi 
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