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Tax and Legal Services 

1. Adoption of new Law on “Credit Bureaus” of the Republic of 
Azerbaijan.  

Document: The law on “Credit Bureaus” of the Republic of Azerbaijan  

Signed date: 28 October 2016 

Commentary: The Law signed by the President of the Republic of 
Azerbaijan mainly seeks to ensure financial stability and transparent lending 
process in Azerbaijan. Accordingly, established credit bureaus collect  and 
store borrowers’data, including outstanding debt history, payment statistics 
and income for using them during infromation exchange with credit 
institutions. 
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Under the law, the credit bureaus collect, maintain, and analyze data on 
person's credit history and deliver credit reports. The law defines data 
provider as credit institutions supplying credit bureau with information. 
 
Pursuant to the Law, credit bureaus are established as a limited liability or 
joint stock companies. The minimum charter capital amount of the bureaus 
is determined by the President of the Republic of Azerbaijan. 
 
Credit bureaus provide data users with credit report within 3 working days 
upon receiving the request for information. Datas are usually stored by the 
bureaus for 10 years and destroyed upon the completion of this period. 
 
The Law is effective as of 9 December 2016.  
                                                     
 

2. Amendments to the Law “On Licenses and permits” 

Document: The Law “On Amending the Law On Licenses and Permits”  

Signed date: 11 November 2016 

Commentary: According to the amendments, licenses related to TV and 
radio broadcasting activities are now issued by National Television and 
Radio Council, instead of the Ministry of Economy. 

Amendments are effective as of 9 December 2016.  

 
3. Amendments introduced to currency regulations’ legislation 
 
Document: Resolution of the Board of Directors of the Central Bank "On 
approval of the Rules on resident and non-residents’ foreign currency 
transactions” (“Rules”) 
 
Signed date: 28 November 2016 
 
Commentary: Adopted by the Central Bank, new Rules mainly set out to 
regulate foreign currency transactions. Subsequently, Rules amend existing 
currency regime in the following manner: 
 
- Under the rules, only resident and non-resident individuals are eligible 

to realise inter/outside country currency transfers without opening a 
bank account. Consequently, the resident and non-resident legal 
entities shall not be able to transfer foreign currency, without having an 
active bank account. 

 
- Rules also set out to limit realisation of above mentioned foreign 

currency transactions by resident and non-resident individuals  to 1,000 
USD per day and equivalently to 10,000 USD during a month. 

 
- Another restriction entails advance payment of individuals and legal 

entities. As such, the Rules stipulate import of goods or provision of 
another services as demonstrated in the contract to be realised within 
180 days of the advance payment date.  



 
- Provisions relating to the repatriation of foreign investment and 

unlimited transfer regime for any incomes received in connection with 
investments remain unchanged. 

Rules are effective as of 8 December 2016.  

                                              

4. Azerbaijan determines main fields and targets of its economy 

Document: Presidential Decree "On approving key sectors and strategic 
road maps of its national economy”  

Signed date: 6 December 2016 

Commentary: Decree issued by the President of the Republic of Azerbaijan 
mainly seeks to implement provisions of Decree No 1897 by establishing 
strategic road maps for national economy and its 12 key sectors. 
Subsequently, approved strategic road maps are set forth as below: 

- “The Strategic Road Map on prospects of the national economy of the 
Republic of Azerbaijan" 

- “The Strategic Road Map on prospects of oil and gas industry of the 
Republic of Azerbaijan (including petrochemical products)"“The 
Strategic Road Map on production and refining of agricultural products 
in the Republic of Azerbaijan" 

- “The Strategic Road Map on production of consumer goods at small 
and medium enterprises in the Republic of Azerbaijan" 

- “The Strategic Road Map on development of heavy industry and 
mechanical engineering in the Republic of Azerbaijan" 

- “The strategic road map on development of the tourism industry in the 
Republic of Azerbaijan" 

- "The Strategic Road Map on development of logistics and trade in the 
Republic of Azerbaijan" 

- “The strategic road map on development of the affordable housing in 
the Republic of Azerbaijan" 

- “The strategic road map on development of vocational education and 
training in the Republic of Azerbaijan" 

- “The strategic road map on development of financial services in the 
Republic of Azerbaijan" 

- “The strategic road map on development of telecommunications and 
information technolgies in the Republic of Azerbaijan" 



- “The strategic road map on development of utility services (electric and 
heat energy, water and gas) in the Republic of Azerbaijan" 

Established strategic road maps mainly focus on the economic development 
strategy and action plan for the years of 2016-2020, long-term examination 
for the year of 2025 as well as targets for the periods commencing after 
2025.  

As the Decree stipulates, central and local executive bodies, state -
established public legal entities as well as those legal entities having their 
stocks (shares) belonging to the state should apply provisions of the above-
listed strategic road maps during their activities. 

The Decree empowers Presidential Administration of the Republic of 
Azerbaijan ("Administration") to monitor and supervise implementation of 
the adopted strategic road maps by several institutions. In addition, 
monitoring, evaluation and communication measures envisaged by the 
strategic road maps shall be realised by the Center for Analysis of 
Economic Reforms and Communication. 

Decree is effective as of 7 December 2016. 

5. Requirements defined for implementation of investment 
projects of construction and infrastructure facilities  

Document: The Rule “On conditions related to implementation of investment 
projects for construction and infrastructure facilities under “Build-Operate-
Transfer (BOT)” model by investors, requirements for types of construction 
and infrastructure facilities, characteristics and conditions for conclusion of 
agreements, determination of the value of goods and services obtained as a 
result of investment (“Rule”).  

Signed date: 7 December, 2016 

Commentary: Approved by the Cabinet of Ministers, the Rule sets out main 
terms and requirements for implementation of investment projects under 
“Build-Operate-Transfer (BOT)” model as well as investment agreements, 
and the procedure for determining the value of goods and services as a 
result of the investment activities. 

Accordingly, investors are elected through the tender process which is 
announced via official announcements made by the Ministry of Economy on 
its official website, as well as in the official state and foreign mass media at 
least 45 (forty five) working days prior to the tender date. 

Members of the Tender Commission carry out evaluation of the proposals 
on evaluating criteria as well as according to the law "On Valuation activity". 

Term of the contract can vary depending on the construction period of the 
investment project, period for the repayment of loans, as well as the 
characteristics of the project, and the investment amount however cannot 
exceed more than 49 years.  



Investor shall submit bank guarantee on 5 (five) percent of the contract 
value to the Tender Commission within 5 (five) working days upon 
conclusion of the contract. 
 
Investment contract can be cancelled by the Ministry unilaterally pursuant to 
the Rules as below: 

- Upon breach or non-fulfilment of the contract by the investor;  

- Upon liquidation/ bankrupcy of the investor. 

Rule stipulates that provision of state guarantee to investment contracts are 
carried out by the Cabinet of Ministers after receiving positive opinion by the 
Ministry of Finance. 
 
The Ministry of Finance sends the concluded contracts to the Ministry of 
Economy within five (5) business days of the concluded date. 
 
Decree is effective as of 7 December 2016. 
 
6. Amendments to the Law “On advertising” 

Document: The Law “Amending the Law On Advertising” 

Signed date: 28 October 2016 

Commentary: Pursuant to the amendments made to the Law, sports betting 
games, lotteries (excluding stimulating lotteries) are ordered by accredited 
sports betting operator or lottery organizer by the Ministry of Youth and 
Sports. 

Prior to the amendments, the State Committee for Securities was 
competent authority exercising above powers in relation to lotteries 
(excluding stimulating lotteries). 

Amendments are effective as of 7 December 2016. 
 
7. Rates of custom duties on export-import operations in 
the Republic of Azerbaijan 

 
Document: Amendments to the law number 80 of the Cabinet of Ministers 
dated 12 April 2001 “On rates of custom duties on export-import operations 
in the Republic of Azerbaijan” 
 
Signed date: 23 September 2016 
 
Number: 367 
Commentary: According to the law of the Cabinet of Ministers dated 23 
september 2016, custom rates of goods brought to the Republic of Azerbaijan 
have been increased. Adopted law shall be applied to meat, food and milk 
products; fruit, vegetables and their processed products; alcoholic and non-
alcoholic beverages; sulfur, stone, plaster products, as well as lime, cement, 
ceramics. 



 
The law is effective as of 23 October 2016. 
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Qanunvericiliyə dair 
yeniliklərin icmalı 

 

English version 

Azərbaycan qanunvericiliyinə edilən və sizin biznes fəaliyyətinizə 
əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilən, dövlət və tənzimləyici orqanlar 
tərəfindən qəbul edilən, arbitraj təcrübəsi, eləcə də Azərbaycan 
qanunvericiliyində nəzərdə tutulan qanunvericilik layihələrini əks etdirən 
son dəyişikliklərin həftəlik icmalı. 

2016-cı il üzrə bütün yeniliklər ·  Bizimlə əlaqə  

14 Dekabr 2016-cı il 

Vergi və Hüquq Xidmətləri     

Cari buraxılışda:     

1.“Kredit büroları” haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu qəbul edilmişdir  

Sənəd: “Kredit büroları” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

İmzalandığı tarix: 28 oktyabr 2016-cı il 

Şərh: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən imzalanmış 
Qanunun əsas məqsədi maliyyə sabitliyini və sağlam kreditləşməni 
təmin etməkdən ibarətdir. Belə ki, yaradılmış kredit bürolarının əsas 
məqsədi borcalanların məlumatlarının təhlil etməklə onların əvvəlki 
borclarının tarixi, ödəmə statistikası, maliyyə intizamı və gəlirləri barədə 
məlumat mübadiləsini həyata keçirməkdir. 
 
Qanuna əsasən, kredit bürosu kredit tarixçəsi subyektinin kredit 
tarixçəsini təşkil edən məlumatları toplayır, saxlayır, təhlil edir və kredit 
hesabatlarını verir. Qanunda göstərildiyi kimi, məlumat təchizatçısı 
dedikdə kredit bürosunu məlumatlarla təchiz edən kredit təşkilatları 
başa düşülür.  

Qanuna əsasən, kredit büroları məhdud məsuliyyətli cəmiyyət və ya 
səhmdar cəmiyyəti formasında yaradılır. Onların fəaliyyəti üçün tələb 
olunan nizamnamə kapitalının minimum məbləği AR Prezidenti 
tərəfindən müəyyən edilir. 

Kredit bürosu müvafiq sorğunu aldığı gündən kredit hesabatını 3 iş 
günündən gec olmayaraq məlumat istifadəçilərinə təqdim edir. Kredit 
bürosu tərəfindən məlumatlar 10 il müddətində saxlanılır və bu müddət 
başa çatdıqdan sonra məlumat məhv edilir.  
 
Qanun 9 dekabr 2016-cı il tarixindən etibarən qüvvəyə minib. 

https://home.kpmg.com/az/en/home/insights/2016/11/monthly-legislative-updates.html
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2. “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Qanunda dəyişikliklər 
edildi 

Sənəd: “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu 

İmzalandığı tarix: 11 noyabr 2016-cı il 

Şərh: Qanuna edilmiş dəyişikliklərə əsasən, teleradio yayımı fəaliyyəti 
ilə əlaqədar lisenziyalar artıq İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən deyil, Milli 
Televiziya və Radio Şurası tərəfindən verilir. 

Dəyişikliklər 9 dekabr 2016-cı il tarixindən etibarən qüvvəyə minib. 
 
3. Valyuta tənzimi qanunvericiliyində dəyişikliklər edilmişdir 
 
Sənəd: “Azərbaycan Respublikasının rezident və qeyri rezidentlərinin 
xarici valyuta əməliyyatlarının aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi 
barədə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 
Qərarı 

İmzalandığı tarix: 28 noyabr 2016-cı il  

Şərh: Mərkəzi Bank tərəfindən qəbul edilən yeni Qaydalar əsasən xarici 
valyuta əməliyyatlarının aparılması qaydalarını tənzimləyir. Belə ki, yeni 
Qaydalarla: 
 
- Azərbaycan Respublikası ərazisində bank hesabı açmadan ölkə 

daxilində və ya ölkədən kənara xarici valyutada pul köçürmələrinin 
yalnız rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər tərəfindən aparılması 
təsbit edilmişdir. Belə ki, rezident və qeyri-rezident hüquqi şəxslər  
bank hesabı açmadan xarici valyutada pul köçürməsi yeni 
Qaydalarla mümkün olmayacaqdır. 

 
- Yuxarıda göstərilən əməliyyatlarla əlaqədar Qaydalar eyni 

zamanda xarici vаlyutа vəsаitlərinin bir əməliyyаt günü ərzində 
rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər tərəfindən 1000 АBŞ dоllаrı 
və 1 ay ərzində isə 10000 АBŞ dоllаrı еkvivаlentinədək 
köçürülməsi üzrə məhdudiyyət müəyyən etmişdir.  

 
- Digər məhdudiyyətə əsasən, fiziki və hüquqi şəxslər qabaqcadan 

ödəniş etdikləri halda malların idxalını və ya müqavilədə göstərilən 
digər xidmətləri 180 gün ərzində həyata keçirməlidirlər. 

 
Yuxarıdakı məhdudiyyətlər yerdə qalan digər valyuta əməliyyatlarına 
aid edilməmişdir. Qaydalarda xarici investisiyanın repatriasiyası, 
investisiyalar üzrə əldə edilən istənilən növ gəlirlərin məhdudiyyətsiz 
köçürülməsi rejimi isə dəyişdirilmədən olduğu kimi saxlanmışdır. 
 
Qaydalar 2016-cı il dekabr ayının 8-dən etibarən qüvvəyə minib. 



 

 
 
 
4. Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatın başlıca sektorları 
və inkişaf hədəflərini təsdiq etdi 

Sənəd: “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji 
yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı 

İmzalandığı tarix: 6 dekabr 2016-cı il 

Şərh: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən qəbul edilmiş 
Fərman əsasən bu sahədə qəbul edilmiş 1897 nömrəli Sərəncamın 
müddəalarını tətbiq etməklə yanaşı milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın on 
iki əsas sektoru üzrə strateji yol xəritələrini təsbit edir. Belə ki, Fərmanda  
təsbit edilmiş iqtisadiyyatın inkişafının strateji yol xəritələri 
aşağıdakılardır: 

- “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə 
Strateji Yol Xəritəsi”; 

- “Azərbaycan Respublikasının neft və qaz sənayesinin (kimya 
məhsulları daxil olmaqla) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”; 

- “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”; 

- “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq 
səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol 
Xəritəsi”; 

- “Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın 
inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”; 

- “Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin 
inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”; 

- “Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair 
Strateji Yol Xəritəsi”; 

- “Azərbaycan Respublikasında uyğun qiymətə mənzil təminatının 
inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”; 

- “Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafına 
dair Strateji Yol Xəritəsi”; 

- “Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair 
Strateji Yol Xəritəsi”; 

- “Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya 
texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”; 



-  “Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik və 
istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”. 

 

Müəyyən edilmiş strateji yol xəritələri başlıca olaraq, 2016-2020-ci illər 
üçün iqtisadi inkişaf strategiyasını və tədbirlər planını, 2025-ci ilədək 
olan dövr üçün uzunmüddətli baxışı və 2025-ci ildən sonrakı dövrə 
hədəf baxışı özündə ehtiva edir. Fərmanda göstərildiyi kimi, mərkəzi və 
yerli icra hakimiyyəti orqanları, dövlət adından yaradılan publik hüquqi 
şəxslər və səhmlərinin (paylarının) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan 
hüquqi şəxslər öz fəaliyyəti zamanı yuxarıda göstərilən yol xəritələrini 
rəhbər tutmalıdırlar. 

Fərmanda göstərildiyi kimi, strateji yol xəritələrinin həyata keçirilməsinə 
ümumi rəhbərliyi və nəzarəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyası (“Administrasiya”) həyata keçirir. Bundan əlavə, 
strateji yol xəritələrində nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlərlə bağlı monitorinq, 
qiymətləndirmə və kommunikasiya tədbirlərini İqtisadi İslahatların Təhlili 
və Kommunikasiya Mərkəzi həyata keçirməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Fərman 7 dekabr 2016-cı il tarixindən etibarən qüvvəyə minib. 

5. Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya 
layihələrinə verilən tələblər müəyyənləşdi 

Sənəd: “Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya 
layihələrinin investorlar tərəfindən “Tik-idarə et-təhvil ver” modeli 
çərçivəsində həyata keçirilməsinin şərtləri, tikinti və infrastruktur 
obyektlərinin növlərinə uyğun olaraq investorlar qarşısında qoyulan 
tələblər, bağlanılan müqavilələrin xüsusiyyətləri və şərtləri, investisiya 
qoyuluşu nəticəsində əldə olunacaq mal və xidmətlərin dəyərinin 
müəyyənləşdirilməsi” Qaydası (“Qayda”) 

İmzalandığı tarix: 7 dekabr 2016-cı il 

Şərh: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq 
edilmiş Qayda ilə investorlar tərəfindən investisiya layihələrinin “Tik-
idarə et-təhvil ver” modeli çərçivəsində həyata keçirilməsinin əsas şərt 
və tələbləri, investiya müqavilələrin xüsusiyyətləri və şərtləri və 
investisiya nəticəsində əldə olunan mal və xidmətlərin dəyərinin 
müəyyənləşdirilməsi qaydası təsbit edilmişdir. 

Belə ki, investorlar səlahiyyətli orqan qismində çıxış edən İqtisadiyyat 
Nazirliyi tərəfindən rəsmi qaydada müsabiqənin elan edilməsi ilə seçilir. 
Belə məlumat müsabiqənin keçirilməsinə azı 45 (qırx beş) iş günü 
qalmış Nazirliyin öz rəsmi internet saytında, rəsmi dövlət və xarici 
kütləvi informasiya vasitələrində verilir. 

Müsabiqədə işitrak etmək üçün istənilən investorlar Qayda ilə 
müəyyənləşdirilən sənədləri müsabiqə komissiyasına təqdim 
etməlidirlər. Müsabiqə iştirakçıların müsabiqə təkliflərinə baxılmasını, 
təkliflərin qiymətləndirilməsini, həmçinin qalibin müəyyənləşdirilməsini 
əhatə edir. 
 



Müsabiqə komissiyasının üzvləri müsabiqə təkliflərini qiymətləndirmə 
meyarları əsasında və “Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” Qanuna 
uyğun aparırlar.  
 
 
 
 
Müsabiqənin qalibi seçilən investorla bağlanan müqavilənin müddəti 
investisiya layihəsinin tikinti müddəti, investisiya məqsədilə götürülmüş 
kreditlərin geri qaytarılması müddəti, habelə layihənin xüsusiyyətləri, 
investisiyanın məbləği nəzərə alınmaqla, lakin 49 ildən çox olmamaqla 
müəyyənləşdirilir.  
 
Müqavilə təqdim edildikdən sonrakı 5 (beş) iş günü müddətində 
investor tərəfindən müqavilə dəyərinin 5 (beş) faizi həcmində bank 
təminatı müsabiqə komissiyasına təqdim edilir. 
 
Qaydaya əsasən, Nazirlik tərəfindən investisiya müqaviləsinə aşağıdakı 
hallarda birtərəfli qaydada xitam verilir: 
 
- İnvestor müqavilə şərtlərini yerinə yetirmədikdə və ya pozduqda;  
- İnvestor müflis elan edildikdə və ya ləğv edildikdə. 
 
Qayda ilə, investisiya müqavilələrinə dövlət zəmanəti Maliyyə 
Nazirliyinin müsbət rəyi əsasında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti tərəfindən verilir. Müqavilələr imzalandığı tarixdən 5 (beş) iş 
günü müddətində İqtisadiyyat Nazirliyi onları Azərbaycan 
Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə təqdim edir. 
Fərman 7 dekabr 2016-cı il tarixindən etibarən qüvvəyə minib. 
 
 
6. “Reklam haqqında” Qanunda dəyişikliklər edilmişdir 

Sənəd: “Reklam haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu” 

İmzalandığı tarix: 28 oktyabr 2016-cı il  

Şərh: Qanuna edilmiş dəyişikliyə əsasən, idman mərc oyunlarını, 
lotereyaları (stimullaşdırıcı lotereya istisna edilməklə) Azərbaycan 
Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən akkreditasiya 
olunmuş idman mərc oyunlarının operatoru və ya müəyyən edilmiş 
lotereya təşkilatçısı sifariş edir. 

Dəyişikliklərə qədər isə, lotereya (stimullaşdırıcı lotereya istisna 
edilməklə) reklamına münasibətdə həmin funksiyaları Azərbaycan 
Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi həyata keçirirdi. 

Qanun 7 dekabr 2016-cı il tarixindən etibarən qüvvəyə minib. 
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