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• The status and powers of the Financial Markets Supervisory Body have been determined

• Azerbaijan to accede to the United Nations Convention on Contacts for the International Sale of Goods
(CISG)

• The charters of several state authorities have been amended

• Reforms to the Azerbaijani customs system continue

• Visa procedures simplified

• Structure of the Ministry of Labor and Social Protection expanded

• Rules “On establishing lands’ electronic information system and cadastral maps”  have been approved

• E-signatures to the banking sector

• Azerbaijani education system adopts international standards

• Amendments to legislation on advertising

• Amendments to the Law “On the State Registration and State Register of Legal Entities”

• Further updates to investment legislation

• Law “On Licenses and Permits” approved

The status and powers of the Financial Markets Supervisory Body have been determined 

We understand that the status and powers of the Financial Markets Supervisory Body have been 
determined pursuant to the amendments introduced to the Law of the Republic of Azerbaijan “On 
Banks,” effective from 11 March 2016. As a result, the Supervisory Body is indicated as the 
regulatory and control body established by the relevant executive authority for overseeing 
financial markets. 
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In addition, in accordance with the aforementioned amendments, the Supervisory Body has 
assumed the powers of the Central Bank of the Republic of Azerbaijan ("Central Bank") in the 
following areas:  
 
■ The regulation of credit institutions; 
■ The exercise of control functions related to the issue of a bank license or a bank permit; 
■ The revocation of a bank license, monitoring of compliance by banks with regulatory acts 

during the submission of reports and also the performance of orders and other written 
instructions; 

■ Determination of the form, content and procedures for the submission of prudential reports 
 
In accordance with the amendments introduced to the Law of the Republic of Azerbaijan “On the 
Central Bank of the Republic of Azerbaijan”, the Central Bank ceases to operate as a state 
authority and operates as a public legal entity effective from 11 March 2016. Furthermore, the 
amendments re-define the main purpose of the Central Bank to organize and ensure the 
functioning of centralized interbank and other unlicensed payment systems, and also maintain 
the stability of the banking system. Prior to the amendments, its powers included maintenance 
of the stability and strengthening of banks and payment systems. 
 
The aforementioned Law also stipulates the termination of the Central Bank’s powers relating to 
the licensing, regulation and supervision of banking. 
 
Pursuant to the amendments to the Law of the Republic of Azerbaijan “On the Securities Market”, 
persons engaging in licensed activities on the securities market will, together with the central 
depository, assume certain fees payable to the Financial Markets Supervisory Body.  
 
Similar amendments covering the functions of the Financial Markets Supervisory Body have 
been introduced to the Civil Code of the Republic of Azerbaijan, the Tax Code of the Republic of 
Azerbaijan, the Laws of the Republic of Azerbaijan “On Currency Regulation”, “On Investment 
Funds”, “On Deposit Insurance”, “On Compulsory Insurance against the Loss of Professional 
Work Capacity as Result of Accidents at Work and Occupational Disease”, “On Non-Banking 
Credit Organizations”, “On Insurance”, “On Compulsory Professional Liability Insurance of the 
Auditor”, and “On Compulsory Insurance” in connection with the aforementioned amendments. 
 
Consequently, the Charter (“Charter”) of the Financial Markets Supervisory Chamber of the 
Republic of Azerbaijan (“Chamber”) was approved pursuant to a corresponding Decree of the 
President of the Republic of Azerbaijan on establishing the functions and authorities of the 
Chamber effective from 11 March 2016. 
 
As a public legal entity, the Chamber will establish first and foremost a unified policy on the 
financial markets (securities, investment funds, insurance, credit institutions (banks, non-banking 
credit institutions and the postal services operator) and payment systems), and monitor its 
implementation. The Chamber will simultaneously monitor the fight against the legalization of 
property obtained as the proceeds of crime and terrorism (“money laundering”). 
 
In addition, the Chamber is empowered to license the activities of participants on financial 
markets, supervise deposit insurance and implement an integrated information system. In order 
to carry out its functions, the Chamber is entitled to analyze the risks arising on financial markets, 
facilitate the financial recovery of entities, implement corporate governance standards, and also 
safeguard consumer and investor rights. 
 
According to its Charter, the Chamber is administered by a Board of Directors and the 
Management Board. No member of the Chamber may hold a significant interest in any of the 
entities that it is monitoring. 
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The Board of Directors consists of 5 (five) members, including the chairman, deputy chairman 
and other members, who will be appointed for a term of 5 (five) years by the President of the 
Republic of Azerbaijan. The Board of Directors, which monitors the activities of the Management 
Board, sets the strategic goals and plans of the Chamber and approves its relevant regulations. 
The Board of Directors, consisting of 6 (six) members, the Chief Executive Officer, two deputies 
and other members, will be appointed by the President of the Republic of Azerbaijan for a term 
of 5 (five) years. The Management Board supervises the regular activities of the Chamber 
implementing the decisions of the Board of Directors. 
 
An internal audit department has also been established at the Chamber, which will be responsible 
for risk management. The Chamber has a charter capital of AZN 5,000,000 (five million). The 
Board of Directors will submit a financial report on the financial performance of the previous year 
to the President of the Republic of Azerbaijan no later than 31 March of the following year. The 
activities of the Chamber are controlled and regulated by the President of the Republic of 
Azerbaijan. 
 
Azerbaijan to accede to the United Nations Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods (CISG)  
 
Azerbaijan intends to accede to the CISG in line with a respective declaration in Law No. 116-
VQ signed on 1 February 2016. The purpose of the Convention signed in Vienna in 1980 is to 
establish a set of uniform, up-to-date and fair rules for contracting parties. The UN Convention 
applies to contracts for the international sale of goods concluded between parties with a place of 
business in contracting states. At the same time, please note that the rules of private international 
law, and also contracts, subject to the valid selection of another law, fall outside the scope of the 
CISG. 
 
The Law entered into force on 19 February 2016. 
 
The charters of several state authorities have been amended 
 
As reported previously, in order to reinforce the amendments introduced to the Civil Code of the 
Republic of Azerbaijan on related party transactions, further amendments have been introduced 
to the charters of several state authorities. The amendments introduced to the charter of the 
State Oil Company of Azerbaijan (SOCAR) require the approval of the Board for major 
transactions with a value exceeding 25 per cent of SOCAR’s net assets and for transactions with 
a value exceeding 5 per cent of SOCAR’s assets, accompanied by the opinion of an independent 
auditor. 
 
Similar amendments mentioned in the first paragraph were also introduced to the charters of 
banks and other non-bank credit institutions in which the state holds an interest. 
 
 
Reforms to the Azerbaijani customs system continue 
 
A Presidential Decree signed on 4 March 2016 aims to expedite import-export transactions at 
the customs border. As such, the list of goods subject to compulsory certification and also the 
timeframe for the delivery of goods will be reduced. In addition, advance international customs 
certificates will serve as the basis for the transportation of goods across the customs border. The 
decree also stipulates the digitization of customs services. 
 
The decree entered into force on 5 March 2016 
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Visa procedures simplified 
 
Pursuant to the Presidential Decree dated 3 March 2016, effective 4 March 2016 foreigners and 
stateless persons may obtain Azerbaijani visas directly at the international airports of the 
Republic of Azerbaijan if they are visiting the country to attend the European Grand Prix, by 
providing one of the following documents: 

 
■ Documents confirming “Formula One Management Limited” as the international organizers 

of Formula 1 races and also documents confirming the permanent accreditation of the 
companies employing the visa applicant in accordance with the relevant regulations of the 
International Automobile Federation;                                

 
■ Ticket or any equivalent document confirming that the visa applicant has bought a ticket to 

European Grand Prix Formula 1 race. 
 
Visas will be issued pursuant to the aforementioned simplified procedure during the period of 15 
March 2016 – 30 June 2016. 
 
Structure of the Ministry of Labor and Social Protection expanded 
 
Further to a Presidential Decree, effective 18 March 2016, the State Social Protection Fund of 
the Republic of Azerbaijan will operate as part of the structure of the Ministry of Labor and Social 
Protection of the Republic of Azerbaijan. The Decree also stipulates the provision of pensions 
and other payments on the basis of the “one stop shop” principle. 
 
The Decree entered into force on 19 March 2016 
 
Rules establishing the electronic information system for land and cadastral maps have 
been approved 
 
Pursuant to a Presidential Decree, the Rules “On Establishing the Electronic Cadastral Register 
for Land and Digital Cadastral Map” (the “Rules”) have been approved, effective from 10 March 
2016.  
 
The Rules envisage the establishment of an electronic information system, indicating the land 
parameters, legal regime, the rights registered for specific land plots, as well as other relevant 
cadastral information. According to the Rules, the database will be integrated in the state register 
of immovable property. 
 
E-signature introduced to the banking sector  

Effective 8 April 2016, the Central Bank of the Republic of Azerbaijan launched the Bank 
Certificate Services Center (the “Center”), accredited on the basis of up-to-date hardware 
and software platforms, to create a unified e-certificate infrastructure in the banking sector 
and real-time e-banking services to the clients of credit institutions. 

The key goal of the accredited Center is to ensure a more secure information system and 
generate advanced e-signatures for all credit institutions and clients. 
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Azerbaijani education system adopts international standards  

According to the Presidential Decree dated 11 April 2016, the State Examination Center 
public legal entity was established to organize admissions to general, secondary and 
higher schools and also the admissions of applicants to the civil service. 

Consequently, the Civil Service Commission under the President of the Republic of 
Azerbaijan and the State Students Admission Commission of the Republic of Azerbaijan 
were liquidated. The Center will organize admissions to both foreign and local institutions 
of higher education. The Center is expected to cooperate with the Ministry of Education 
during its operations.  

The Executive Board of the Center is managed by a Board of Directors consisting of seven 
members, with the chairman, deputy chairmen and other members appointed by the 
President. The initial charter capital of the Center is AZN 1 million provided by the state 
budget.  

The Center is required to publish information on its website regarding the conclusion of 
major transactions if their value exceeds more than 25 percent of its assets. The Center 
will also maintain the accounting and issue financial statements during its operations. 

The decree entered into force on 12 April 2016. 

Amendments to legislation on advertising 
 
A Resolution adopted by the Cabinet of Ministers on 2 March 2016 approved Rules “On the 
Display of Scrolling Text Advertisements” (the “Rules”).   

Under the Rules, scrolling text advertisements may not be demonstrated on any means of 
transport. Such advertising may be broadcasted on TV provided that the special 
advertising covers less than 7 percent of the screen (could also be followed by “R”). 
Furthermore, such advertising should not involve any acoustic elements.  

The resolution entered into force on 3 April 2016. 

Amendments to the Law “On the State Registration and State Register of Legal Entities”  

Pursuant to the amendments dated 5 April 2016, the list of persons authorized to obtain 
information about commercial entities regarding the founders of such entities and equity 
interests has been expanded to include their legal heirs and notaries. 

The amendments entered into force on 21 April 2016 
 
Further updates to investment legislation   

On 20 April 2016 the Cabinet of Ministers adopted the Rules “On the Issue of Supporting 
Documents Confirming the Import of Technological Equipment and Facilities to 
Entrepreneurs Possessing an Investment Promotion Certificate” (the “Rules”). 

Individual entrepreneurs and legal entities will first and foremost need to file an application 
with the Ministry of Economy of the Republic of Azerbaijan by providing the import 
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agreement and other documents required to obtain the authorization. During the review, 
the Ministry conducts a thorough examination of the application and assesses it from the 
perspective of compliance with the company’s business plan before issuing an opinion 
within seven working days.  

Entrepreneurs possessing an investment promotion certificate are exempt from all taxes 
and duties for a period of seven years. The Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan 
and the State Customs Committee will also be notified within three working days of the 
revocation of such an authorization. 

Another amendment introduced to the Law “On the Special Financing of Investment 
Projects Related to Construction and Infrastructure Facilities” on the financing of 
investment projects carried out for construction purposes was signed on 15 April 2016.  

The Law introduces a special model on the building, operation and transfer of facilities 
(BOT model) constructed with the financial support of the Ministry of Economy to the 
investor. The model determines the list of construction facilities to be financed.  

Pursuant to the Law, an agreement valid for no more than 49 years will be concluded with 
investors on the construction of facilities with allocated financial aid. We would like to point 
out here that investors engaged in construction under this regime are exempt from all state 
taxes and duties.  

The Law entered into force on 22 April 2016. 

Approval of the Law “On Licenses and Permits”  

The Law signed on 15 March 2016 lists the activities that require licences and permits and 
also establishes the procedures for the issue, re-issue, suspension, restoration and 
termination of licenses for the purposes of regulating entrepreneurship activities other than 
the financial markets sector. Unlike previous procedures, licences will now be issued on a 
simplified “one-stop shop” principle, through electronic applications by entities (legal 
entities, the branches and representative offices of foreign entities, individual 
entrepreneurs). 

The lists of activities that require licenses have been reduced significantly by the new Law 
to areas relating to state security, natural reserves, the environment and public health. 
From now on the licensing authorities have been determined as the Ministry of Economy of 
the Republic of Azerbaijan, the State Security Service and the Ministry of Internal Affairs of 
Azerbaijan. 

The Law differentiates between general and special licenses, and states that entrepreneurs 
possessing special licenses will need to apply separately for licenses for each sub-type of 
activities stipulated in the license. At the same time, the suspension or termination of any 
activity indicated in a general license will not serve as the basis for terminating or 
suspending other activities contained in such licenses. 

Once granted, the license (or permits) will contain information, which includes the name of 
the issuing authority, information on its owner and the field of permitted activity. The 
owners of the license (or permit) will use such license individually and may not transfer it to 
their corporate entities.  
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Under the Law, licenses will be issued indefinitely, whereas permits can be issued for a 
specific period or indefinitely. The effective term of a permit is extended through their re-
issue.  

Pursuant to the amendments introduced under the Law, the failure of the license owner to 
submit the administrative protocol by the specified deadline will not result in the termination 
of such proceedings.  In other words, the license will be re-registered, terminated or 
restored automatically.  

The Law is effective from 1 June 2016, and does not apply to licenses issued prior to this 
date. 
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       KPMG Azərbaycan 
Vergi və Hüquq Xidmətləri 

Qanunvericiliyə dair Yeniliklərin İcmalı  Mart – aprel 2016

Cari buraxılışda: 

• Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının anlayışı və səlahiyyətləri müəyyən olundu

• Azərbaycan BMT-nin “malların beynəlxalq alqı-satqısına dair müqavilələr haqqında Konvensiyası" - na
qoşulmuşdur

• Bəzi dövlət strukturlarının nizamnamələrində dəyişikliklər edildi

• Azərbaycanda gömrük rəsmiləşdirilməsi qaydaları sadələşdirilir

• Əcnəbilərə viza verilməsi qaydaları dəyişdirildi

• Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin strukturu genişləndirilmişdir

• Torpaqların elektron informasiya sistemi yaradılacaq

• Bank sferasının elektron imza ilə təmin olunması təkmilləşdirildi

• Azərbaycanda təhsil sistemi beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılır

• Reklam qanunvericiliyində dəyişikliklər edilmişdir

• “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Qanunda dəyişikliklər edilmişdir

• İnvestisiya qanunvericiliyində yeniliklər

• “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Qanun qəbul edilmişdir

Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının anlayışı və səlahiyyətləri müəyyən olundu 

11 mart 2016-cı il tarixində qəbul edilmiş “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda edilmiş dəyişikliklərdə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının anlayışı müəyyən 
edildi. Belə ki, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı maliyyə bazarlarında tənzimləmə və nəzarəti 
həyata keçirmək məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti tərəfindən yaradılan qurum kimi təsbit 
olundu. 

© 2016 KPMG Azerbaijan Limited. Bütün hüquqlar qorunur. 
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Bununla yanaşı, dəyişikliklərə əsasən, Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Bankını (“Mərkəzi Bank”) aşağıdakı səlahiyyətlərin həyata 
keçirilməsində əvəz etdi : 
 
■ kredit təşkilatlarının fəaliyyətinin tənzimlənməsində; 
■ bank lisenziyasının və ya icazənin verilməsinə nəzarət funksiyalarını həyata keçirməsində; 
■ bank lisenziyasının ləğv edilməsi, banklar tərəfindən normativ xarakterli aktların tələblərinə 

riayət edilməsi, hesabatların və məlumatların verilməsi, o cümlədən sərəncamların və digər 
yazılı göstərişlərin yerinə yetirməsində; 

■ prudensial hesabatların forması, məzmunu və təqdim edilməsi qaydalarını müəyyən 
etməsində. 

 
“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı” haqqında Qanununa edilmiş dəyişikliklərə əsasən  
Mərkəzi Bank, 11 mart 2016-cı il tarixindən, artıq dövlət orqanı deyil, publik hüquqi şəxs kimi 
müəyyənləşdirilmişdir. Bundan əlavə, Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin məqsədi banklararası 
mərkəzləşdirilmiş və digər lisenziyalaşdırılmayan ödəniş sistemlərinin təşkili və fəaliyyətinin 
təmin edilməsi, habelə bank sisteminin sabitliyinə dəstəyin göstərilməsi kimi müəyyən 
olunmuşdur. Dəyişiklərə qədər isə bu maddə bank və ödəniş sistemlərinin sabitliyini və inkişafını 
təmin etmək kimi təşkil edirdi. 
 
Qeyd olunan Qanunla eyni zamanda, Mərkəzi Bankın bank fəaliyyətini lisenziyalaşdırması və 
tənzimlənməsi, bank fəaliyyətinə nəzarəti sahəsində funksiyaları ləğv edilmişdir. 
 
“Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa edilmiş 
dəyişikliklərə əsasən qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyəti lisenziyalaşdırılan şəxslər və mərkəzi 
depozitar maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına müəyyən edilmiş məbləğdə və qaydada haqlar 
ödəyirlər. 
 
Adıçəkilən yeniliklər ilə bağlı AR Mülki Məcəlləsinə, Vergi Məcəlləsinə, “Valyuta tənzimi 
haqqında” ,“İnvestisiya fondları haqqında”, “Əmanətlərin sığortalanması haqqında”, “İstehsalatda 
bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından 
icbari sığorta haqqında”, “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında”, “Sığorta fəaliyyəti 
haqqında” “Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında", “İcbari sığortalar haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının funksiyalarını 
əhatə edən oxşar məzmunda maddələr əlavə edilmişdir. 
 
Buna uyğun olaraq, 12 mart 2016-cı il tarixindən etibarən, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Bazarlarına Nəzarət Palatasının (“Palata”) funksiya və səlahiyyətlərini müəyyən edən 
Nizamnaməsi AR Prezidentinin müvafiq fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. 
 
Publik hüquqi şəxs qismində yaradılmış Palata, əsasən, maliyyə bazarlarında (qiymətli kağızlar 
bazarı, investisiya fondları, sığorta, kredit təşkilatları (bank, bank olmayan kredit təşkilatları və 
poçt rabitəsinin operatoru) və ödəniş sistemləri sahəsində) vahid siyasəti formalaşdırır və onun 
həyata keçirilməsinə nəzarət edir. Palata, eyni zamanda, cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın 
leqallaşdırılması və terrorçuluqla mübarizə sahəsində nəzarət funksiyasını həyata keçirəcəkdir. 
 
Bundan əlavə, Nizamnaməyə əsasən Palata maliyyə bazarlarının iştirakçılarının fəaliyyətini 
lisenziyalaşdırır, əmanətlərin sığortalanması sahəsində nəzarəti və vahid informasiya sisteminin 
hazırlanmasını həyata keçirir. Palata nəzarət funksiyalarının həyata keçirmək məqsədilə maliyyə 
bazarlarında yaranacaq riskləri analiz etmək, maliyyə subyektlərinin sağlamlaşdırılması və 
korporativ idarəetmə standartlarını tətbiq etmək, istehlakçıların və investorların hüquqlarını 
müdafiə etmək vəzifələrini daşıyır. 
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Nizamnaməyə əsasən, Palata Direktorlar Şurası və İdarə Heyəti tərəfindən idarə olunur. 
Palatanın vəzifəli şəxsləri onun nəzarət etdiyi hüquqi şəxslərdə mühüm iştirak payına malik ola 
bilməzlər.  
 
Palatanın Direktorlar Şurası sədr, sədrin müavini və digər üzvlərdən ibarət 5 nəfər tərkibdə 
fəaliyyət göstərərək AR Prezidenti tərəfindən 5 il müddətinə vəzifəyə təyin edilir. Direktorlar 
Şurası İdarə Heyətinin fəaliyyətinə nəzarət edərək Palatanın strateji məqsəd və planlarını 
müəyyən edir və bu sahədə normativ xarakterli aktları təsdiq edir. İdarə Heyəti, Baş icraçı 
direktor, onun iki müavini və digər altı nəfər üzvdən ibarət tərkibdə fəaliyyət göstərərək AR 
Prezidenti tərəfindən 5 il müddətinə vəzifəyə təyin edilir. İdarə Heyəti Palatanın cari fəaliyyətinə 
rəhbərliyi həyata keçirərək Direktorlar Şurasının qərarlarını icra edir. 
 
Palatada eyni zamanda audit fəaliyyətinin risklərinin idarə olunmasına nəzarəti həyata keçirən 
daxili audit bölməsi fəaliyyət göstərir. Palatanın nizamnamə fondu 5.000.000 (beş milyon) manat 
həcmində təsdiq edilmişdir. Palata Vergi Məcəlləsində onun üçün nəzərdə tutulmuş vergi 
güzəştlərinə malikdir. Palatanın Direktorlar Şurası hər il mart ayının 31-dək ötən il üçün maliyyə 
vəziyyətini əks etdirən maliyyə hesabatını AR Prezidentinə təqdim edir. Palatanın fəaliyyətinə 
nəzarəti AR Prezidenti həyata keçirir.  
 
Azərbaycan BMT-nin “malların beynəlxalq alqı-satqısına dair müqavilələr haqqında 
Konvensiyası" - na qoşulmuşdur 
 
1 fevral 2016-cı il tarixində imzalanmış 116-VQ saylı Qanunla, Azərbaycan Respublikasının 
“Birləşmiş Millətlər Təşkilatının malların beynəlxalq alğı-satqısına dair müqavilələr haqqında 
Konvensiyası”- na müvafiq bəyanatla qoşulması nəzərdə tutulmuşdur. 1980-ci il tarixində Vyana 
şəhərində imzalanan Konvensiyanın məqsədi beynəlxalq ticarətdə biznes subyektləri tərəfindən 
istifadə olunan müqavilələrdə arzuolunan vahid, müasir və ədalətli rejimin tətbiqini əhatə edən 
qaydalar sistemini təsbit etməkdir. Konvensiya ona qoşulan müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən 
biznes subyektləri arasında imzalanmış beynəlxalq alqı-satqı müqavilələrinə birbaşa tətbiq edilir. 
Bu zaman mövcud olan beynəlxalq xüsusi hüququn normaları və tətbiq edilən hüququ tərəflərin 
özünün müəyyən etdiyi hallar istisna təşkil edir. 
 
Qanun 19 fevral 2016-cı il tarixindən etibarən qüvvəyə minib. 
 
Bəzi dövlət strukturlarının nizamnamələrində dəyişikliklər edildi 
 
Əvvəlki buraxılışlarımızda xəbər verdiyimiz kimi, AR Mülki Məcəlləsinə aidiyyəti şəxslərlə bağlı 
əlavə edilmiş müddəaların tətbiq edilməsi məqsədilə bir sıra dövlət orqanlarının nizamnamələrinə 
müvafiq dəyişikliklər edilmişdir. AR Dövlət Neft Şirkətinin (ARDNŞ) nizamnaməsindəki dəyişikliyə 
əsasən Şirkətin xalis aktivlərinin dəyərinin 25 faizindən artıq məbləğdə olan xüsusi əhəmiyyətli 
əqdin, eləcə də dəyəri Şirkətin aktivlərinin 5 faizi və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin 
bağlanması zamanı müstəqil auditorun rəyi ilə birlikdə Şirkətin Şurasının səsvermə ilə əldə 
edilmiş razılığı tələb olunur. 
 
Yuxarıda qeyd olunan dəyişikliklərlə bağlı oxşar maddələr dövlət əmlakına malik olan bank və 
digər bank olmayan kredit təşkilatlarının nizamnamələrinə də əlavə edilmişdir.  
 
Azərbaycanda gömrük rəsmiləşdirilməsi qaydaları sadələşdirilir 
 
AR Prezidentinin 4 mart 2016-cı il tarixli sərəncamına əsasən gömrük sərhədində idxal-ixrac 
əməliyyatları sürətləndiriləcəkdir. Bununla, məcburi sertifikatlaşdırılmalı olan malların siyahısı və 
yüklərin çatdırılma müddəti azaldılacaq, əvvəlcədən verilmiş beynəlxalq gömrük sertifikatları 
(şəhadətnamələri) əsasında malların gömrük sərhədindən keçirilməsi mümkün olacaqdır. 
Sərəncamla eyni zamanda gömrük xidmətlərinin elektronlaşdırılması nəzərdə tutulub.  
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Sərəncam 5 mart 2016-cı il tarixindən etibarən qüvvəyə minib 
 
Əcnəbilərə viza verilməsi qaydaları dəyişdirildi 
 
AR Prezidentinin 3 Mart 2016-cı il tarixli Sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikasında 
keçiriləcək Formula 1 Avropa Qran Pri yarışı ilə bağlı ölkəyə gələn əcnəbilərə viza verilməsi 
qaydaları yüngülləşdiriləcək. Belə ki, əcnəbilər ölkəyə gəldiyi zaman hava limanında tələb olunan 
aşağıda göstərilən məlumatlardan birini təqdim etməklə viza əldə edə biləcəkdir: 

- Formula 1 yarışlarının beynəlxalq təşkilatçıları olan “Formula One Management Limited” 
şirkətinin və Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının müvafiq qaydalarına uyğun olaraq 
daimi akkreditasiyadan keçməni təsdiq edən sənəd; 

- Formula 1 Avropa Qran Pri yarışına bilet və ya biletin əldə olunmasını təsdiq edən sənəd 
 
Sərəncam 4 mart 2016-cı il tarixindən etibarən qüvvəyə minib. 
 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin strukturu genişləndirilmişdir 
 
AR Prezidentinin 18 mart 2016-cı il tarixli fərmanına əsasən AR Dövlət Sosial Müdafiə Fondu AR 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tərkibinə daxil edilmişdir. Bununla, eyni zamanda 
əmək pensiyaları və digər sosial ödənişlərin “bir pəncərə” prinsipi üzrə təşkil olunması nəzərdə 
tutulub. 
 
Torpaqların elektron informasiya sistemi yaradılacaq 
 
10 mart 2016-cı il tarixində Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən “Azərbaycan 
Respublikasında torpaqların elektron kadastr uçotu informasiya sisteminin yaradılması və 
rəqəmsal kadastr xəritəsinin tərtib olunması Qaydaları”-nı (“Qaydalar)  hazırlamışdır. Qaydalar, 
torpaqların göstəricilərini, hüquqi rejimini, o cümlədən torpaq sahələri üzərində qeydiyyata 
alınmış hüquqlarını və digər müvafiq kadastr məlumatlarını əks etdirən elektron informasiya 
sisteminin yaradılmasını nəzərdə tutur.  Bundan əlavə, yaradılmış məlumat bazasının daşınmaz 
əmlakın dövlət reyestrinə inteqrasiya olunması nəzərdə tutulmuşdur.  
 
Qaydalar dərc edildiyi tarixdən, yəni 10 mart  2016-cı il tarixindən etibarən qüvvəyə minib. 
 
Bank sferasının elektron imza ilə təmin olunması təkmilləşdirildi 

8 aprel 2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən bank 
sistemində vahid elektron imza infrastrukturunun yaradılmasını və kredit təşkilatlarının 
müştərilərinə elektron bankçılıq xidmətlərinin daha operativ qaydada təqdim olunmasını 
nəzərdə tutan müasir texniki və proqram platformaları bazasında akkreditə edilmiş “Bank 
Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi” (“Mərkəz”) təsis edilmişdir. 

Akkreditə edilmiş Mərkəzin prioritet məqsədlərindən biri də informasiya sisteminin 
təhlükəsizliyinin artırılması, bütün kredit təşkilatları və müştərilər üçün təkmil elektron imza 
platformalarının generasiya edilərək təqdim edilməsidir. 

Azərbaycanda təhsil sistemi beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılır 
 
AR Prezidentinin 11 aprel 2016-cı il tarixli Fərmanına müvafiq olaraq ümumi, orta ixtisas və 
ali təhsil pillələrində qəbul imtahanlarının və eyni zamanda dövlət qulluğu üçün kadrların 
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seçilməsini həyata keçirilməsi məqsədilə Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsi 
(“Mərkəz”)  təsis edilmişdir.  

Bununla, AR Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya və Tələbə 
Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ləğv edilmişdir. Mərkəz yerli təhsil müəssisələri ilə yanaşı 
xarici dövlətlərin ali təhsil müəssisələrinə də tələbə qəbulunu həyata keçirir. Mərkəz öz 
fəaliyyətini həyata keçirərkən Təhsil Nazirliyi ilə əməkdaşlıq edəcəkdir.  

Mərkəzin idarəetmə orqanı Prezident tərəfindən təyin edilən sədr, onun müavinləri və digər 
üzvlərdən ibarət 7 nəfər tərkibdə Direktorlar Şurası tərəfindən həyata keçirilir. Mərkəzin 
ilkin nizamnamə fondu dövlət büdcəsindən formalaşmaqla 1 milyon manat təşkil edir. 

Mərkəz öz aktivlərinin dəyərinin 25 faizindən artıq məbləği təşkil edən xüsusi əhəmiyyətli 
əqd bağlayarkən belə məlumatı dərc etməli və özünün internet səhifəsində yerləşdirməlidir. 
Mərkəz öz fəaliyyəti dövründə mühasibat uçotunu apararaq maliyyə hesabatlarını dərc 
edir. 

Fərman 12 aprel 2016-cı il tarixindən etibarən qüvvəyə minib. 

Reklam qanunvericiliyində dəyişikliklər edilmişdir 

Nazirlər Kabinetinin 2 mart 2016-cı il tarixli Qərarına müvafiq olaraq, “Qaçan sətirlə 
yayımlanan reklamın təqdimolunma Qaydası” təsdiq edilmişdir.    

Qaydaya əsasən, nəqliyyat vasitələrində qaçan sətirlə reklam yayımlanması qadağan 
edilmişdir. Televiziya proqramlarında isə qaçan sətirlə reklam kadrın 7 faizindən çox 
hissəsini tutmamaqla xüsusi reklam bildirişindən (yaxud “R” işarəsi) istifadə olunmaqla 
yayımlana bilər. Bundan əlavə, belə reklam özündə akustik elementlər ehtiva etməməlidir. 

Qərar 3 aprel 2016-cı il tarixindən etibarən qüvvəyə minib. 

“Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Qanunda dəyişikliklər 
edilmişdir 

5 aprel 2016-cı il tarixində qəbul edilmiş dəyişikliklərə əsasən, kommersiya hüquqi 
şəxslərin təsisçiləri və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatları əldə 
edə bilən şəxslərin siyahısına belə təsisçilərin (iştirakçıların) vərəsələri və notarius 
orqanları da daxil edilmişdir. 

Dəyişikliklər, 21 aprel 2016-cı il tarixindən etibarən qüvvəyə minib. 

İnvestisiya qanunvericiliyində yeniliklər 

Nazirlər Kabineti tərəfindən 20 aprel 2016-cı il tarixində Nazirlər Kabineti tərəfindən 
“İnvestisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara texnikanın, 
texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı üçün təsdiqedici sənədin verilməsi Qaydası” 
(“Qayda”) müəyyən olunmuşdur. 

Təsdiqedici sənədin alınması üçün fərdi sahibkarlar və hüquqi şəxslər ilk növbədə idxal 
müqaviləsi və digər tələb olunan sənədlərlə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 
Nazirliyinə ərizə ilə müraciət etməlidir. Nazirlik tərəfindən ərizəyə baxılarkən tərəfindən 
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müraciətin investiyanın biznes planına uyğunluğu araşdırılaraq onlara 7 iş günü ərzində rəy 
bildirilir. 

İnvestiya təşviqi sənədini almış sahibkarlar bütün vergi və rüsumları 7 il müddətinə 
ödəməkdən azad edilmişdir. Nazirlik tərəfindən verilmiş təsdiqedici sənəd ləğv edildiyi 
təqdirdə belə məlumat 3 iş günü ərzində Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə 
və Dövlət Gömrük Komitəsinə bildirməlidir. 

Digər yeniliklə, 15 mart 2016-cı il tarixində tikinti məqsədilə həyata keçirilən investisiya 
layihələrinin maliyyələşməsini nəzərdə tutan “Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar 
investisiya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi haqqında” Qanun 
imzalanmışdır. 

Qanunda, İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən investora ödənilmiş maliyyə yardımı əsasında 
inşa edilən obyektlərin tikilməsi, idarə edilməsi və təhvil verilməsini nəzərdə tutan xüsusi 
model (“TİT” modeli) təqdim edilmişdir. Həmin modeldə maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan 
tikinti obyektlərinin siyahısı müəyyən edilmişdir. 

Qanuna əsasən, xüsusi maliyyə yardımı ayrılmış obyektlərin inşası üçün investorla müddəti 
49 ildən çox olmamaqla müqavilənin bağlanması nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd etmək 
istəyirik ki, belə rejimdə tikinti həyata keçirərkən investorlar bütün dövlət rüsum və 
yığımlarını ödəməkdən azad edilir. 

Qanun 22 aprel 2016-cı il tarixindən etibarən qüvvəyə minib. 

“Lisenziyalar və icazələr haqqında” Qanun qəbul edilmişdir 

15 mart 2016-cı il tarixində imzalanmış Qanunla maliyyə bazarları istisna olmaqla 
sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə lisenziyaların və icazələrin tələb olunduğu 
fəaliyyət növləri, lisenziyaların verilməsi, yenidən rəsmiləşdirilməsi, dayandırılması, bərpa 
edilməsi və ləğvi qaydaları müəyyənləşdirilmişdir. Belə ki, lisenziyalar əvvəlki qaydalardan 
fərqli olaraq, sadələşdirilmiş “bir pəncərə” prinsipi əsasında və eyni zamanda şəxslərin 
(hüquqi şəxs, xarici hüquqi şəxsin filialı, nümayəndəliyi və fərdi sahibkarların) elektron 
qaydada ərizə ilə müraciəti ilə də veriləcəkdir. 

Elektron qaydada ərizə təqdim edərkən sahibkarlardan əvvəlki qaydalardan fərqli olaraq 
sənədlərin verilməsi tələb olunmayacaq. Belə ki, lisenziyalarla baxılması zamanı lisenziya 
verən orqan sahibkarların fəaliyyəti ilə bağlı məlumatları özu elektron formada 
toplayacaqdır. Yalnız belə məlumatın əldə edilə bilmədiyi təqdirdə onlar müraciət edən 
şəxlərdən tələb edilə bilər. Qanunda göstərildiyi kimi, lisenziyaların 10, icazələrin isə 7 iş 
günündən gec olmamaqla verilməsi nəzərdə tutulub.  

Qanunda, əvvəlki qaydalardan fərqli olaraq, lisenziya tələb olunan fəaliyyət sahələri 
azaldılaraq lisenziyaların əsasən dövlət təhlükəsizliyinə, təbii ehtiyatlara, ətraf mühitə və 
şəxslərin sağlamlığına zərərli təsir edən  fəaliyyətdən irəli gələn zaman tələb olunması 
müəyyənləşdirilmişdir. Buna müvafiq olaraq, lisenziya verən orqanların siyahısı 
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidməti və Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi kimi 
müəyyənləşdirilmişdir.  
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Qanunda, ümumi və xüsusi lisenziya anlayışları fərqləndirilərək, xüsusi lisenziya əsasında 
fəaliyyət göstərən şəxslərin fəaliyyətinin hər bir alt növü üçün ayrıca qaydada lisenziya əldə 
etməsi müəyyənləşdirilmişdir. Bununla, həm də ümumi lisenziyada göstərilən hər hansı 
fəaliyyət növünün dayandırılmasının və ya ləğvinin həmin lisenziyada mövcud olan digər 
fəaliyyət növünə təsir etmədiyi müəyyənləşdirilmişdir. 

Təqdim olunan lisenziya (və icazələrdə) onu verən orqanın adı, sahibi barədə məlumatlar 
və həyata keçirilməsinə icazə verilmiş fəaliyyət növü barədə məlumatlar göstərilir. 
Lisenziya (və ya icazəyə) malik şəxs belə lisenziyadan fərdi şəkildə istifadə etməli və onu 
digər şəxslərə və təsisçisi olduğu hüquqi şəxsə ötürülməməlidir. 

Qanunda, lisenziyaların müddətsiz, icazələrın isə müddətli və ya müddətsiz qaydada 
verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Müddəti bitmiş icazələrin uzadılması onların yenidən 
rəsmiləşdirilməsi qaydasında həyata keçiriləcəkdir. 

Qanunda təqdim olunan yeniliklərə əsasən, lisenziya sahibinin inzibati aktı müəyyən 
edilmiş müddətdə təqdim etməməsi həmin icraatın xitamına əsas vermir, belə ki 
lisenziyanin yenidən rəsmiləşdirilməsi, ləğvi və ya bərpası prosesi avtomatik qaydada 
həyata keçir. 

Qanun 1 iyun 2016-cı il tarixindən etibarən qüvvəyə minir və bu tarixə qədər verilən 
lisenziyalara tətbiq olunmayacaqdır. 
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