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Tax and Legal Services 
 
1. Penalties have been enacted for violation of legislation on encumbrance 

of movable property  
 
Document: Law of the Republic of Azerbaijan on making amendments to the Administrative 
Offences Code of the Republic of Azerbaijan (“Law”) 
 
Date of signing: 29 March 2019 
 
Commentary: According to the Law, the individuals will be sanctioned in the amount of 
AZN 150, the officials will be sanctioned in the amount of AZN 700 and the legal entities will 
be sanctioned in the amount of AZN 2,500 for not presenting information indicated in the 
Law of the Republic of Azerbaijan “On encumbrance of movable property”, as well as for 
deliberate presentation of incorrect and incomplete information to the state registry of 
encumbrance of movable property. 
   
In addition, the officials of the institution that carries out the state registry of encumbrance 
of movable property, will be sanctioned in the amount of AZN 1,000 for violation of the rules 
for keeping information and carrying out such state registry. The officials will also be 
sanctioned in the amount of AZN 1,500 for not disclosing the state and municipal 
encumbrance of movable property as prescribed in the Law of the Republic of Azerbaijan 
“On encumbrance of movable property”. 
 
The Law is effective as of 5 May 2019. 
 
2. Boards of appeal to be established at state-owned legal entities  
 
Document: Decree of the President of the Republic of Azerbaijan on establishment of the 
boards of appeal at state-owned legal entities (“Decree”) 
 
Date of signing: 6 May 2019 
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Commentary: The Decree envisages the establishment of the boards of appeal at state-
owned legal entities and approval of Sample Charter of such legal entities. 
 
Furthermore, the Decree also stipulates the definition of the state-owned legal entities. The 
definition of the state-owned legal entities covers the joint stock companies, limited liability 
companies and other commercial legal entities, at which the state owns 51% and more of 
their stakes (shares) directly or indirectly, as well as the non-profit organizations and public 
legal entities established by the state. As per the Decree, the boards of appeal will not be 
established in legal entities being under the authority of the state-owned ones, as well as 
central and local executive bodies. 
 
The Decree is effective as of 8 May 2019.  
 
3. Micro and small-sized enterprises are exempted from mandatory audit 

requirement 
 
Document: Law of the Republic of Azerbaijan on making amendments to the Civil Code of 
the Republic of Azerbaijan, Tax Code of the Republic of Azerbaijan, Housing Code of the 
Republic of Azerbaijan and Customs Code of the Republic of Azerbaijan (“Law”) 
 
Date of signing: 3 May 2019 
 
Commentary: Further to the Law, limited liability companies, which are the micro and small-
sized enterprises, are exempted from the mandatory audit requirement for checking the 
compliance of the annual financial statements.  
 
The Law also envisages that the open joint stock companies, which are the micro and small-
sized enterprises, are exempted from the obligation of publishing their accounts and 
financial statements annually. 
 
It is worth noting that, pursuant to the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic 
of Azerbaijan dated 21 December 2018 “On approval of the criteria on micro, small, medium 
and large-sized enterprises”, the enterprises, which have 1-10 employees and annual 
income less than (or equal to) AZN 200,000, are considered as micro-sized enterprises and 
the enterprises that have 11-50 employees and annual income more than AZN 200,000, but 
less than (or equal to) AZN 3,000,000, are considered as small-sized enterprises. 
 
The Law is effective as of 26 May 2019. 
 
4. Financial Monitoring Service to be operated under the Ministry of Taxes 

 
Document: Order of the President of the Republic of Azerbaijan on some actions in relation 
to the development of the management on combating against the legalization of criminally 
obtained funds and other property and financing of terrorism (“Order”) 
 
Date of signing: 30 May 2019 
 
Commentary: According to the Order, the Financial Monitoring Service of the Republic of 
Azerbaijan will be operated under the Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan. 
 
The Order is effective as of 31 May 2019. 
 

 



 

5. Conception of “Government cloud” (“G-cloud”) has been approved  
 

Document: Decree of the President of the Republic of Azerbaijan on establishment of 
“Government cloud” (G-cloud) and actions on providing “cloud” services (“Decree”) 
 
Date of signing: 3 June 2019 
 
Commentary: According to the Decree, the “Government cloud” (G-cloud) is established 
in order to reduce the government management expenses and improve the coordination 
among state agencies by forming, keeping, conducting the state information systems and 
sources and organizing the integration effectively.  
 
The Decree also envisages the establishment of “Government cloud” (G-cloud) under the 
Data Centre of the Ministry of Transportation, Communication and High Technologies of 
the Republic of Azerbaijan.  
 
The Decree is effective as of 4 June 2019. 
 
6. New edition of the list of countries and territories with preferential tax 

regime was approved 
 
Document: The Decree of the President of the Republic of Azerbaijan on making 
amendments to the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated 11 July 
2017 “On approval of the list of the countries and territories with preferential tax regime” 
(“Decree”) 
 
Date of signing: 11 June 2019 
 
Commentary: Further to the Decree, new edition of the list of countries and territories with 
preferential tax regime was approved. 
 
Andorra, Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, The Bahamas, Barbados, Belize, 
Bermuda, British Virgin Islands, Jersey, Gibraltar, Dominica, Fiji, Hong Kong (People’s 
Republic of China), Cayman Islands, Cook Islands, Grenada, Liberia, Liechtenstein, 
Maldives, Marshall Islands, Monaco, Montserrat, Niue, Palau, Panama, Samoa, Saint 
Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Kitts and Nevis, Thailand, Taiwan 
(People’s Republic of China), Turks and Caicos Islands, Trinidad and Tobago, Vanuatu 
and U.S. Virgin Islands are included in the list. This list is used for the following taxation 
purposes:  
a) Application of extra withholding tax of 10% under Article 125.1.9 of the Tax Code; 
b) Determination of transactions for Transfer Pricing purposes according to Article 14-1 of 
the Tax Code; 
c) Taxation of income received from a state with preferential tax regime pursuant to Article 
128 of the Tax Code. 
 
The Decree is effective as of 12 June 2019. 
 
7. New penalties were determined for violation of legislation on accounting 
 
Document: Law of the Republic of Azerbaijan on making amendments to the Code of 
Administrative Offences of the Republic of Azerbaijan (“Law”) 
 
Date of signing: 3 May 2019 



 

 
Commentary: Further to the Law, new penalties were determined for violation of the 
legislation on accounting. 
 
As per the amendments, the officials will be sanctioned in the amount of AZN 300-400 for 
not establishing the respective department or not ensuring the provision of accounting 
services by involving the entrepreneurship subjects on the basis of contract for the 
purposes of accounting at the subjects of the accounting pursuant to the requirements of 
the Law of the Republic of Azerbaijan “On accounting”. 
 
In addition, the officials will be subject to the penalties in the amount of AZN 300-400 for 
appointing the people, who are not professional accountants, to the position of chief 
accountant by heads of public interested entities, large-sized entrepreneurship subjects, 
budget organizations and public legal entities, which are required to publish their annual 
financial statements or combined (consolidated) financial statements (excluding the legal 
entities that state owns the stakes (shares) of and the legal entities, which have the 
securities at stock exchange), as well as for authorizing those, who are not professional 
accountants, to carry out the duties of chief accountant. 
 
The Law is effective as of 14 June 2019. 
 
8. Minimum monthly salary was increased  
 
Document: Order of the President of the Republic of Azerbaijan on increasing the minimum 
monthly salary (“Order”) 
 
Date of signing: 18 June 2019 
 
Commentary: According to the Order, minimum monthly salary has been increased to the 
amount of AZN 250. The amount was AZN 180 before the Order. 
 
The Order is effective as of 1 September 2019. 
 
9. Rules on subsidization of production of agriculture goods were approved 
 
Document: Decree of the President of the Republic of Azerbaijan on establishment of new 
subsidy mechanism at agrarian sector (“Decree”) 
 
Date of signing: 27 June 2019 
 
Commentary: Further to the Decree, “Rules on subsidization of production of agriculture 
goods” (“Rules”) were approved. 
 
The Rules indicate the procedures and terms for granting subsidies to the individuals and 
legal entities from the state budget in relation to the production of agriculture goods.  
According to the Rules, the applications related to the granting subsidies to the producers 
of the agricultural goods will be received and addressed through “Subsidy” information 
system, which is the sub-system of the “Electron agriculture” information system. The Rules 
also envisage the procedures for granting subsidies for both plant-growing and cattle-
breeding. 
 
Further to the Rules, the resolutions on implementation of subsidies will be adopted by the 
Council. The Council will consist of 7 members – representatives of the Ministry of 



 

 
 
 
 
 

Agriculture of the Republic of Azerbaijan (2 members), Ministry of Finance of the Republic 
of Azerbaijan (1 person), State Statistics Committee of the Republic of Azerbaijan (1 
person), National Confederation of the Entrepreneurs (Employers) of the Republic of 
Azerbaijan (1 person) and local farmers’ association (1 person). The Council will be headed 
by the Minister of Agriculture of the Republic of Azerbaijan. 
 
The Decree is effective as of 1 January 2020.  
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Qanunvericiliyə Dair Mühüm 
Dəyişikliklər 

İyul 22, 2019 
 

 

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. Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında qanunvericiliyin pozulması ilə 

əlaqədar cərimələr qüvvəyə minmişdir 
 
Sənəd: Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Qanun”) 
 
İmzalanma tarixi: 29 mart 2019-cu il 
 
Şərh: Qanuna əsasən, daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrinə “Daşınar əmlakın 
yüklülüyü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş 
məlumatların təqdim edilməməsinə, eləcə də reyestrə bilərəkdən yanlış və natamam 
məlumatların təqdim edilməsinə görə fiziki şəxslər yüz əlli manat məbləğində, vəzifəli 
şəxslər yeddi yüz manat məbləğində, hüquqi şəxslər iki min beş yüz manat məbləğində 
cərimə edilir. 
 
Eyni zamanda daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrini aparan qurumun vəzifəli 
şəxsləri tərəfindən məlumatların saxlanılması və reyestrin aparılması qaydalarının 
pozulmasına görə vəzifəli şəxslər min manat məbləğində, “Daşınar əmlakın yüklülüyü 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada dövlət və 
bələdiyyə yüklülüyünün açıqlanmamasına görə isə vəzifəli şəxslər min beş yüz manat 
məbləğində cərimə edilir. 
 
Qanun 5 may 2019-cu il tarixindən etibarən qüvvədədir.  
 
2. Dövlətə məxsus hüquqi şəxslərdə apelyasiya şuraları yaradılır 
 
Sənəd: Dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə apelyasiya şuralarının yaradılması haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Fərman”) 
 
İmzalanma tarixi: 6 may 2019-cu il 
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Şərh: Fərmanda dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə apelyasiya şuraların yaradılması 
nəzərdə tutulur və Fərman ilə həmin apelyasiya şuralarının Nümunəvi Əsasnaməsi təsdiq 
olunmuşdur. 
 
Bundan əlavə Fərmanda dövlətə məxsus hüquqi şəxslərin anlayışı da əhatə olunmuşdur. 
Belə ki, dövlətə məxsus hüquqi şəxs dedikdə, paylarının (səhmlərinin) 51 və daha artıq faizi 
birbaşa və ya dolayısı ilə dövlətə məxsus olan səhmdar cəmiyyəti, məhdud məsuliyyətli 
cəmiyyət və digər təşkilati-hüquqi formada fəaliyyət göstərən kommersiya hüquqi şəxsi, 
eləcə də, dövlətin yaratdığı qeyri-kommersiya hüquqi şəxsi və publik hüquqi şəxs nəzərdə 
tutulur.  Fərmana əsasən dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin özlərinin, həmçinin mərkəzi 
və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının tabeliyindəki hüquqi şəxslərdə apellyasiya şurasının 
yaradılması nəzərdə tutulmur. 
 
Fərman 8 may 2019-cu il tarixindən etibarən qüvvədədir. 
 
3. Mikro və kiçik sahibkarlıq subyektləri məcburi audit tələbindən azad 

edilir 
 
Sənəd: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının 
Vergi Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsində və Azərbaycan 
Respublikasının Gömrük Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (“Qanun”) 
 
İmzalanma tarixi: 3 may 2019-cu il 
 
Şərh: Qanuna əsasən mikro və kiçik sahibkarlıq subyektləri olan məhdud məsuliyyətli 
cəmiyyətlər illik maliyyə hesabatının düzgünlüyünü yoxlatmaq üçün hər il müstəqil auditor 
cəlb etmək tələbindən azad edilir.  
 
Qanunda həmçinin, mikro və kiçik sahibkarlıq subyektləri olan açıq səhmdar cəmiyyətlərinin 
illik hesabatları və maliyyə hesabatlarını hər il dərc etmək öhdəliyindən azad olunması da 
qeyd olunmuşdur. 
 
Qeyd etmək lazımdır ki, “Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü 
meyarları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 21 
dekabr 2018-ci il tarixli Qərarına əsasən, işçilərinin sayı 1-10 və illik gəliri 200 000 manatdan 
az olan (və ya ona bərabər olan) sahibkarlıq subyektləri mikro sahibkar, işçilərinin sayı 11-
50 və illik gəliri 200 000 manatdan artıq, 3 000 000 manatdan az olan (və ya ona bərabər 
olan) sahibkarlıq subyektləri isə kiçik sahibkar hesab olunurlar.  
 
Qanun 26 may 2019-cu il tarixindən etibarən qüvvədədir. 

 

4. Maliyyə Monitorinqi Xidməti Vergilər Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət 
göstərəcək 

 
Sənəd: Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində 
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı (“Sərəncam”) 
 
İmzalanma tarixi: 30 may 2019-cu il 
 



 

Şərh: Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti 
bundan sonra Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət 
göstərəcəkdir. 
 
Sərəncam 31 may 2019-cu il tarixindən etibarən qüvvədədir. 

 
5. “Hökumət buludu” (“G-cloud”) Konsepsiyası təsdiq edilmişdir 

 
Sənəd: “Hökumət buludu”nun (G-cloud) yaradılması və “bulud” xidmətlərinin göstərilməsi 
sahəsində tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Fərman”) 
 
İmzalanma tarixi: 3 iyun 2019-cu il 
 
Şərh: Fərmana əsasən “Hökumət buludu” (G-cloud) dövlət informasiya sistemlərinin və 
ehtiyatlarının formalaşdırılması, saxlanılması, aparılması və inteqrasiyasının effektiv təşkili 
yolu ilə dövlət idarəçiliyində xərclərin azaldılması və dövlət qurumları arasında 
koordinasiyanın yüksəldilməsi məqsədilə yaradılacaqdır. 
 
Fərmanda həmçinin “Hökumət buludunun” (G-cloud) Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Data Mərkəzinin infrastrukturunda 
yaradılması nəzərdə tutulur.  
 
Fərman 4 iyun 2019-cu il tarixindən etibarən qüvvədədir. 
 
6. Güzəştli vergi tutulan ölkələrin və ərazilərin siyahısının yeni redaksiyası 

təsdiq olunmuşdur 
 

Sənəd: “Güzəştli vergi tutulan ölkələrin və ərazilərin siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 iyul 2017-ci il tarixli Fərmanında dəyişiklik 
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Fərman”) 
 
İmzalanma tarixi: 11 iyun 2019-cu il 
 
Şərh: Fərmana əsasən güzəştli vergi tutulan ölkələrin və ərazilərin siyahısının yeni 
redaksiyası təsdiq olunmuşdur.  
 
Həmin siyahıya Andorra, Anqila, Antiqua və Barbuda, Aruba, Baham adaları, Barbados, 
Beliz, Bermud, Britaniya Vircin adaları, Cersi, Cəbəllütariq, Dominika, Fici, Honq-Konq 
(ÇXR), Kabo Verde, Kayman adaları, Kuk adaları, Qrenada, Liberiya, Lixtenşteyn, Maldiv 
adaları, Marşal Adaları, Monako, Montserrat, Niue, Palau, Panama, Samoa, Sent Lusiya, 
Sent Vinsent və Qrenadin, Sent-Kits və Nevis, Tailand, Tayvan (ÇXR), Törks və Kaykos 
adaları, Trinidad və Tobaqo, Vanuatu və Vircin adaları (ABŞ) daxildir.  Bu siyahı aşağıdakı 
vergitutma məqsədləri üçün istifadə olunur:  
 
a) Vergi Məcəlləsinin 125.1.9-cu bəndinə əsasən əlavə 10 % dərəcə ilə ödəmə 

mənbəyində verginin tutulması; 
b) Vergi Məcəlləsinin 14-1-ci maddəsinə uyğun olaraq transfer qiyməti tətbiq edilməli 

əməliyyatların müəyyən edilməsi; 
c) Vergi Məcəlləsinin 128-ci maddəsinə əsasən güzəştli vergi tutulan ölkələrdə əldə 

edilən gəlirin vergiyə cəlb edilməsi. 

 
Fərman 12 iyun 2019-cu il tarixindən etibarən qüvvədədir. 
 



 

7. Mühasibat uçotu üzrə qanunvericiliyin pozulması ilə bağlı yeni cərimələr 
müəyyən olunmuşdur 

 
Sənəd: Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Qanun”) 
 
İmzalanma tarixi: 3 may 2019-cu il 
 
Şərh: Qanuna əsasən mühasibat uçotu üzrə qanunvericiliyin pozulması ilə bağlı yeni 
cərimələr nəzərdə tutulmuşdur.  
 
Belə ki, “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə 
uyğun olaraq mühasibat uçotu subyektlərində mühasibat uçotunun aparılması məqsədi ilə 
mühasibat uçotu subyektinin rəhbəri tərəfindən müvafiq struktur bölmənin 
yaradılmamasına və ya müqavilə əsasında sahibkarlıq subyektləri cəlb edilməklə, 
mühasibat uçotu xidmətinin göstərilməsinin təşkil edilməməsinə görə vəzifəli şəxslər üç yüz 
manatdan dörd yüz manatadək məbləğdə cərimə ediləcəkdir. 
 
Bundan əlavə paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin, 
qiymətli kağızları fond birjasında dövriyyədə olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla, digər 
ictimai əhəmiyyətli qurumların, iri sahibkarlıq subyektlərinin, büdcə təşkilatlarının və illik 
maliyyə hesabatlarını və ya birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını dərc 
edən publik hüquqi şəxslərin rəhbərləri tərəfindən peşəkar mühasib olmayan şəxslərin baş 
mühasib vəzifəsinə təyin edilməsinə, habelə peşəkar mühasib olmayan şəxslərə baş 
mühasib vəzifələrinin icrasının həvalə edilməsinə görə vəzifəli şəxslərin üç yüz manatdan 
dörd yüz manatadək məbləğdə cərimələnməsi nəzərdə tutulmuşdur. 
 
Qanun 14 iyun 2019-cu il tarixindən etibarən qüvvədədir. 
 
8. Minimum aylıq əməkhaqqı artırılmışdır 
 
Sənəd: Minimum aylıq əməkhaqqının artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı (“Sərəncam”) 
 
İmzalanma tarixi: 18 iyun 2019-cu il 
 
Şərh: Sərəncama əsasən minimum aylıq əməkhaqqının məbləği artırılaraq 250 manat 
müəyyən edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, artımdan əvvəl bu məbləğ 180 manat təşkil 
edirdi. 
 
Sərəncam 1 sentyabr 2019-cu il tarixindən etibarən qüvvəyə minir.  

 
9. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası 

təsdiq olunmuşdur 
 
Sənəd: Aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Fərman”) 
 
İmzalanma tarixi: 27 iyun 2019-cu il 
 
Şərh: Fərmana əsasən “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması 
Qaydası” (“Qaydalar”) təsdiq olunmuşdur. 
 
Qaydalar kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə əlaqədar fiziki və hüquqi şəxslərə 
dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına subsidiyaların verilməsinin mexanizmini və şərtlərini 



 

müəyyən edir. Qaydalara əsasən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına 
subsidiyaların verilməsinə dair müraciətlərin qəbulu və cavablandırılması “Elektron kənd 
təsərrüfatı” informasiya sisteminin altsistemi olan “Subsidiya” informasiya sistemi vasitəsilə 
həyata keçirilir. Qaydalarda həm bitkiçilik sahəsi, həm də heyvandarlıq sahəsi üzrə 
subsidiyaların verilməsi proseduraları nəzərdə tutulur.  

 
Qaydalara əsasən, aqrar sahədə subsidiyaların tətbiqi ilə bağlı qərarları Şura qəbul edilir. 
Şura Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin (2 nəfər), Azərbaycan 
Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin (1 nəfər), Azərbaycan Respublikası Maliyyə 
Nazirliyinin (1 nəfər), Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin (1 nəfər), 
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının 
(1 nəfər) və yerli fermerlər assosiasiyasının (1 nəfər) nümayəndələri daxil olmaqla 7 üzvdən 
ibarətdir. Şuraya rəhbərliyi Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri həyata 
keçirir. 
  
Fərman 1 yanvar 2020-ci il tarixindən etibarən qüvvəyə minir. 
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