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Qanunvericiliyə dair Yeniliklərin İcmalı         Fevral 2016 

Cari buraxılışda: 

• Azərbaycan qanunvericilində gözlənilən dəyişikliklər  

• Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsinə gözlənilən dəyişikliklər qəbul edildi  

• “Giriş-Çıxış və Qeydiyyat” İdarələrarası Avtomatlaşdırılmış Məlumat-Axtarış Sistemi haqqında” 
Əsasnaməyə dəyişiklik edildi  

• Bir sıra xarici dövlətlərin vətəndaşları üçün viza rəsmilləşdirilməsi sadələşdirildi 

• Yeni Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi təsdiq edildi 

• Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin 
Əsasnaməsi və strukturu təsdiq edildi 

• “Dövlət Satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edildi 

•  “İcbari Sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edildi 

• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişikliklər edildi  

• “İstehsalatda Bədbəxt Hadisələr və Peşə Xəstəlikləri Nəticəsində Peşə Əmək Qabiliyyətinin İtirilməsi 
Hallarından İcbari Sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edildi 

• Azərbaycan Respublikasının Vergilər Məcəlləsinə gözlənilən dəyişikliklər qəbul edildi 

• “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda gözlənilən dəyişikliklər qəbul edildi 

 
Azərbaycan qanunvericilində gözlənilən dəyişikliklər 
 
12 fevral 2016-cı il tarixində, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi “Antidempinq, 
kompensasiya və mühafizə tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikasinin Qanun layihəsini 
(“Qanun layihəsi”) 1-ci oxunuşda müzakirə etdi. Qanunun qəbul edilməsi üçün, qanun layihəsi  
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin 3 (üç) plenar iclasında qəbul edilməlidir.  
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Qanun layihəsi istehsalçılarının iqtisadi maraqlarının müdafiəsi məqsədi ilə yerli istehsal 
sahəsinə zərər vuran və ya zərər vurma təhlükəsi yaradan dempinqli və ya subsidiyalaşdırılan 
idxala, yerli istehsal sahəsinə ciddi zərər vuran və ya ciddi zərər vurma təhlükəsi yaradan artmış 
idxala qarşı həyata keçirilən tədbirləri, antidempinq, kompensasiya və xüsusi rüsumların 
formalaşdırılması və tətbiqi qaydalarını nəzərdə tutmasi gözlənilir. 
 
Qanun layihəsində yeni anlayışlar nəzərdə tutulub. Əsas anlayışlar aşağıda qeyd olunub: 
dempinqli idxal, dempinq marjası, antidempinq rüsumu, antidempinq tədbiri, subsidiyalaşdırılmış 
idxal, birbaşa rəqabətli mal, kompensasiya rüsumu, yerli istehsal sahəsinə vurulan maddi zərər, 
kompensasiya tədbiri, mühafizə tədbiri. 
 
Qanun layihəsinə əsasən dempinqli idxala qarşı 3 (üç) tədbir görüləcək: antidempinq tədbiri, 
kompensasiya tədbiri və mühafizə tədbiri. 
 
Qanun layihəsinə əsasən, idxal dempinqli olub olmaması araşdırılmalıdır. İdxal o vaxt dempinqli 
hesab olunur ki, idxal zamanı onun ixrac qiyməti normal dəyərindən aşağı olsun. İdxal dempinqli 
müəyyən olunduqda onun dempinq marjası hesablanmalıdır. Bundan əlavə, Qanun layihəsinə 
əsasən, dempinqli idxal nəticəsində yerli istehsal sahəsinə vurulan maddi zərərin müəyyən 
olunur. Dempinqin yerli istehsal sahəsinə zərərin hesablanması faktorlarını müəyyən edilir. 
 
Yerli istehsal sahəsinə dəyən zərər müəyyən olduqda, antidempinq rüsumları tətbiq olunur.  
 
Qanun layihəsi müvəqqəti antidempinq və ya kompensasiya tədbirlərinin keçirilməsi qaydalarını 
müəyyən edir. 
 
Həmçinin, Qanun layihəsinə əsasən antidempinq və kompensasiya tədbirlərinin tətbiqini, 
dempinqli idxalın müəyyən edilməsini, dempinqli idxalın müəyyən edilməsi ilə bağlı istehsal 
xərclərinin və mənfəətin hesablanmasını, dempinqli idxalın müəyyən edilməsi ilə bağlı ixrac 
qiyməti və normal dəyərin müqayisəsini, dempinq marjasının hesablanması prosedurunu, 
dempinqli və ya subsidiyalaşdırılmış idxal nəticəsində yerli istehsal sahəsinə vurulan maddi 
zərərin müəyyən edilməsini və digər müddəaları nəzərdə tutur. 
 
Qanun layihəsinə əsasən, qanun dərc edildiyi gündən 90 (doxsan) gündən sonra qüvvəyə 
minməsi nəzərdə tutulur.  
 
Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsinə (“Miqrasiya Məcəlləsi”) gözlənilən 
dəyişikliklər qəbul edildi 
 
19 fevral 2016-cı il tarixindən etibarən, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 1 fevral 
2016-cı il tarixində imzalanmış qanuna əsasən turistlərə elektron verilən vizaların müddəti 10 
(on) gün müddətindən 5 (beş) gün müddətində azadıldı. 
 
“Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi 
haqqında” Əsasnaməyə (“Əsasnamə”) dəyişiklik edildi  
 
6 fevral 2016-cı il tarixindən etibarən, Əsasnaməyə aşağıdakı dəyişiklik edildi: Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 
Agentliyi (“Agentlik”) “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış 
sistemindən (“Sistem”) yalnız "ASAN xidmət" mərkəzlərində xidmətlərin həyata keçirilməsi ilə 
bağlı deyil, həmçinin operatoru olduğu və tabeliyində olan qurumların operatoru olduğu 
informasiya sistemlərinin fəaliyyətinin təmin olunması ilə bağlı bir sıra məlumatları almaq 
hüququna malik oldu.  
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Bir sıra xarici dövlətlərin vətəndaşları üçün viza rəsmilləşdirilməsi sadələşdirildi  
 
1 fevral 2016-cı il tarixindən etibarən, Qətər, Oman, Səudiyyə Ərəbistanı, Bəhreyn, Küveyt, 
Yaponiya, Çin, Cənubi Koreya, Malayziya və Sinqapur vətəndaşlarına Azərbaycan 
Respublikasının bütün beynəlxalq statuslu hava limanlarında sadələşdirilmiş viza 
rəsmiləşdirilməsi (yəni, yalnız pasport təqdim etməklə) təmin edilir. Sadələşdirilmiş viza 
rəsmiləşdirilməsi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vətəndaşlarına 10 noyabr 2015-ci il tarixindən 
etibarən tətbiq edilir. 
 
Yeni Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi təsdiq edildi  
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 29 dekabr 2015-ci il tarixində imzalanmış 
qanuna əsasən yeni Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi (“Yeni Məcəllə”) 
təsdiq edilərək 1 mart 2016-cı il tarixindən etibarən qüvvəyə minir. 
 
Bununla, 1 sentyabr 2000-ci il tarixində qüvvəyə minmiş və hal-hazırda qüvvədə olan 
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi (“Əvvəlki Məcəllə”), Yeni Məcəllənin 
qüvvəyə mindiyi tarixindən, ləğv ediləcək. 
 
Yeni Məcəllədə bir sıra müddəaları ümumiləşdiridi və bir sıra sahələrdə cərimələri sərtləşdirdi. 
 
Yeni Məcəllə 608 maddədən və 40 fəsildən ibarədir (Əvvəlki Məcəlləyə isə 458 maddə və 35 
fəsil daxildir). 
 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 
Agentliyinin (“Agentlik”) Əsasnaməsi və strukturu təsdiq edildi  
 
18 fevral 2016-cı il tarixindən etibarən, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanına 
əsasən Agentliyin strukturu Agentliyinin aparatı (şöbələr və sektorlar) və regional bölmələrində 
ibarətdir. Əsasnamədə Agentliyin vəzifələri aşağıdakı kimi müəyyən edildi: 
 
■ icbari tibbi sığorta sahəsi üzrə dövlət proqramlarının, strategiyaların və inkişaf 

konsepsiyalarının həyata kecirilməsində iştirak etmək; 
■ icbari tibbi sığorta olunanlara icbari tibbi sığorta proqramına uyğun tibbi yardım göstərilməsi 

üçün tibb müəssisələri ilə müqavilələr və icbari tibbi sığorta üzrə riskləri sığorta etdirmək üçün 
müraciət edən və sığorta marağı olan şəxslə icbari tibbi sığorta müqaviləsi bağlamaq; 

■ icbari tibbi sığorta müqaviləsinin qüvvəyə mindiyi andan sığortaolunana icbari tibbi sığorta 
şəhadətnaməsi vermək və s. 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 
edildi 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin tərəfindən 19 yanvar 2016-cı il tarixində imzalanmış 
qanuna  əsasən “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 
(“Qanun”) 36.9-cu maddəsinə aşağıdakı dəyişiklik edildi: satınalan təşkilat tender təkliflərini 
qiymətləndirərkən və müqayisə edərkən tenderin əsas şərtlər toplusunda müəyyənləşdirilən 
keyfiyyət tələblərinə cavab verən yerli mallar (işlər və xidmətlər) üzrə tender təkliflərinin xeyrinə 
xaricdən idxal olunan eyni malların təklif edilən qiymətinin 20% qədər həcmində güzəştli düzəliş 
tətbiq edir. 
 
Dəyişiklikdən əvvəl Qanunun adıçəkilən maddəsində tətbiq edə bilən tender təkliflərinin xeyrinə 
güzəştli düzəlişin həcmi müəyyən edilmirdi. 
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“İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (“Qanun”) 
dəyişikliklər edildi 
 
19 fevral 2016-cı il tarixindən etibarən, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfində 
imzalanmış qanuna əsasən Qanuna 50-3-cü maddəsi əlavə edilərək, avtonəqliyyat vasitələri 
sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə icbari sığorta müqaviləsi elektron sənəd 
formasında bağlanması tələbi müəyyən edildi. 

Qanuna yeni əlavə edilmiş 52–1-ci maddəyə əsasən, aşağıdakı şərtlərin hər birinin mövcud 
olduğu halda yol-nəqliyyat hadisəsində zərərçəkən zərərin əvəzinin ödənilməsini onun idarə 
etdiyi avtonəqliyyat vasitəsilə bağlı mülki məsuliyyətini icbari formada sığortalamış sığortaçıdan 
tələb edir: 
 
■ zərər yalnız hadisədə iştirak edən avtonəqliyyat vasitələrinə (birinə və ya hər ikisinə) 

dəydikdə; 
■ yol-nəqliyyat hadisəsində hər biri ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığorta müqaviləsi 

qüvvədə olan iki avtonəqliyyat vasitəsi iştirak etdikdə. 
 
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində (“Mülki Məcəllə”) dəyişikliklər edildi  
 
20 fevral 2016-cı il tarixindən etibarən, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfində 
imzalanmış qanuna əsasən Mülki Məcəllədə sığorta haqqının köçürülməsi müddəti və 
gecikdirilmiş gün üçün dəbbə pulu ödənilməsi müəyyən edildi. 
 
Bununla, sığorta haqqını qəbul etmiş sığorta vasitəçisi onu qəbul etdiyi tarixdən 5 (beş) iş günü 
müddətində tam həcmdə müvafiq sığortaçının müvafiq bank hesabına köçürməlidir. 
Təkrarsığorta haqqını qəbul etmiş sığorta brokeri onu təkrarsığortaçı ilə razılaşdırılmış müddətdə 
və qaydada həmin təkrarsığortaçının müvafiq bank hesabına köçürməlidir. Sığorta vasitəçisi 
sığorta (təkrarsığorta) haqqının müəyyən müddətlərdə sığortaçıya (təkrarsığortaçıya) 
köçürülməməsinə görə hər gecikdirilmiş gün üçün köçürülməmiş məbləğin 0,1% həcmində 
dəbbə pulu ödəyir. 
 
Dəyişiklikdən əvvəl sığorta vasitəçisi sığorta (təkrarsığorta) haqlarını sığortaçı (təkrarsığortaçı) 
ilə razılaşdırılmış müddətdə gecikdirmədən təyinatı üzrə həmin sığortaçıya (təkrarsığortaçıya) 
ötürməsi nəzərdə tutulurdu. 
 
“İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin 
itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
(“Qanun”) dəyişikliklər edildi 
 
1 yanvar 2016-cı il tarixindən etibarən, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfində 
imzalanmış qanuna əsasən Qanuna 14.3–1-ci maddə əlavə edilərək, sığorta vasitəçiləri 
sığortalılardan nağd şəkildə qəbul etdikləri sığorta haqlarını müvafiq sığortaçının hesabına 
köçürürlər. Bu ödəniş sistemi İcbari Sığorta Bürosuna bütün ödəmələr, müvafiq sığortaçıya isə 
onun hesabına köçürülmüş ödəmələr barədə sığorta nəzarəti orqanının müəyyən etdiyi formada 
elektron hesabat əldə etmək imkanı vermək üçün nəzərdə tutulur. 
 
Azərbaycan Respublikasının Vergilər Məcəlləsinə (“Vergi Məcəlləsi”) gözlənilən 
dəyişikliklər qəbul edildi 
 
19 fevral 2016-cı il tarixindən etibarən, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 
imzalanmış qanuna əsasən Vergi Məcəlləsində aşağıdakı dəyişikliklər qəbul edildi: 
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■ fiziki şəxslər üçün gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər: İnvestisiya təşviqi sənədini 
almış fərdi sahibkar həmin sənədi aldığı andan əldə etdiyi gəlirin 50%-i 7 (yeddi) il müddətinə 
gəlir vergisindən azad edildi. 
 

■ hüquqi şəxslər üçün mənfəət vergisindən azadolmalar və güzəştlər: İnvestisiya təşviqi 
sənədini almış hüquqi şəxsin həmin sənədi aldığı andan əldə etdiyi mənfəətin 50%-i 7 (yeddi) 
il müddətinə mənfəət vergisindən azad edildi. 

 
■ ƏDV ödəməkdən azad edilmə: İnvestisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxslər və fərdi 

sahibkar tərəfindən bu sənədin alındığı andan 7 (yeddi) il müddətinə müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanının təsdiqedici sənədi əsasında texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı 
ƏDV-dən azad edildi. 

 
■ əmlak vergisi üzrə güzəştlər və azadolmalar: İnvestisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxs 

və fərdi sahibkar həmin sənədi aldığı andan müvafiq əmlakına görə 7 (yeddi) il müddətinə 
əmlak vergisini ödəməkdən azad edildi. 

 
■ torpaq vergisi üzrə güzəştlər və azadolmalar: Investisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxs 

və fərdi sahibkar həmin sənədi aldığı andan mülkiyyətində və ya istifadəsində olan müvafiq 
torpaqlara görə 7 (yeddi) il müddətinə torpaq vergisini ödəməkdən azad edildi.  

  
“Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (“Qanun”) gözlənilən 
dəyişikliklər qəbul edildi 
 
20 fevral 2016-cı il tarixindən etibarən, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfində 
imzalanmış qanuna əsasən Qanunda investisiya təşviqi sənədini almış sahibkarlara aşağıdakı 
gömrük rüsumlarından azad edilməsi qəbul edildi: 
 
■ texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı — investisiya təşviqi sənədinin 

alındığı tarixdən 7 (yeddi) il müddətinə; 
 
sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının infrastrukturunun, istehsal sahələrinin yaradılması 
və tikintisi, habelə elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin görülməsi məqsədi ilə 
sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının idarəedici təşkilatı və ya operatoru tərəfindən 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təsdiqedici sənədi əsasında texnikanın, texnoloji 
avadanlıqların və qurğuların idxalı; 
 

■ sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında istehsal sahələrinin tikintisi, elmi-tədqiqat və 
təcrübə-konstruktor işlərinin görülməsi və istehsal məqsədi ilə sənaye, yaxud texnologiyalar 
parklarının rezidenti olan hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının təsdiqedici sənədi əsasında texnikanın, texnoloji avadanlıqların və 
qurğuların idxalı — rezidentin sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında qeydiyyata alındığı 
tarixdən 7 (yeddi) il müddətinə. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 | Qanunvericiliyə dair Yeniliklərin İcmalı | Fevral 2016 

 
 
 
© 2016 KPMG Azerbaijan Limited. Bütün hüquqlar qorunur. 

 
 

Əlaqə: 
 
Vüqar Əliyev 
İdarəedici Partnyor 
 
Müşfiq Əliyev 
Direktor,  
Vergi və Hüquq Departamentinin Rəhbəri  
 
Fərid İsayev  
Baş Menecer,  
Hüquq Xidmətlərinin Rəhbəri 
 
KPMG Azerbaijan Limited 
Port Baku, 12-ci mərtəbə 
Neftçilər prospekti, 153  
AZ1010, Bakı şəhəri, Azərbaycan 
Tel.    +99412 404 8910 / 11 
Faks  +99412 404 8914 
www.kpmg.az 

 

 
Hazırkı məlumat ümumi səciyyə daşıyır və xüsusi 
bir fiziki və ya hüquqi şəxsin xüsusiyyətini 
xarakterizə etmir. Baxmayaraq ki, biz düzgün və 
zamanlı məlumat verməyə çalışırıq, biz təminat 
verə bilmərik ki, bu məlumat tərəfimizdən əldə 
edildiyi zaman düzgündür və gələcəkdə də 
düzgün olmağa davam edəcəkdir. Heç bir şəxs bu 
məlumatdan peşəkar təhlil olunmadan istifadə edə 
bilməz. 
 
© 2016 KPMG Azerbaijan Limited şirkəti, 
Guernsey qanunvericiliyinə əsasən yaradılmış, 
Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi 
vasitəsilə fəaliyyət göstərən və KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), 
müstəqil üzv şirkətləri şəbəkəsinin üzvü olan, 
İsveçrə şirkətidir. Bütün hüquqlar qorunur. 

 
 
 

http://www.kpmg.az/


                KPMG Azerbaijan 
Tax and Legal Services 

 

 
 
 
© 2016 KPMG Azerbaijan Limited. All rights reserved. 

  
Legislative Update Newsletter                           February 2016 
 

In this issue:  

• Anticipated amendments to Azerbaijani legislation  

• Anticipated amendments to the Migration Code of the Republic of Azerbaijan have been approved 

• The Regulations “On Entry-Exit and Registration Interagency Automated Information Search System” 
have been amended  

• Visa procedures have been simplified for the citizens of a number of foreign countries 

• The new Code on Administrative Offenses of the Republic of Azerbaijan has been approved 

• The Regulations and structure of the State Agency for Compulsory Health Insurance under the Cabinet 
of Ministers of the Republic of Azerbaijan have been approved  

• Amendments to the Law of the Republic of Azerbaijan “On Public Procurements”  

• Amendments to the Law of the Republic of Azerbaijan “On Compulsory Insurance” 

• Amendments to the Civil Code of the Republic of Azerbaijan 

• Amendments to the Law of the Republic of Azerbaijan “On Compulsory Insurance against the Loss of 
Professional Work Capacity as a Result of Accidents at Work and Occupational Disease” 

• Anticipated amendments to the Tax Code of the Republic of Azerbaijan have been approved  

• Anticipated amendments to the Law of the Republic of Azerbaijan “On the Customs Tariff” have been 
approved 

 
Anticipated amendments to Azerbaijani legislation 
 
On 12 February 2016 the Parliament of the Republic of Azerbaijan discussed the draft Law of 
the Republic of Azerbaijan “On Anti-dumping, Compensation and Safeguard Measures” (“Draft”) 
at its first plenary session. Adoption of the Draft requires its approval at 3 (three) plenary sessions 
of the Parliament of the Republic of Azerbaijan. 
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The Draft is expected to cover the following issues: measures to combat dumped and subsidized 
imports that cause injury or threaten to cause injury to domestic production, any increase in 
imports that causes serious injury or threatens to cause serious injury to domestic production for 
the purpose of protecting the economic rights of manufacturers; procedures for establishing and 
applying anti-dumping measures, compensation and special duties. 
 
The Draft includes new definitions to the Azerbaijani legislation. Key definitions are as follows: 
dumped imports, dumping margin, anti-dumping duty, anti-dumping measure, subsidised 
imports, directly competitive goods, compensation duty, material damage to local production 
area, compensation measure, safeguard measure. 
 
According to the Draft, 3 (three) measures will be taken to combat dumped imports: anti-dumping 
measure, compensation measure and safeguard measure. 
 
Pursuant to the Draft, the import should be investigated whether it is dumped or not. Import is 
considered to be dumped when its export price is lower than the normal value. If the import is 
dumped, its dumping margin shall be calculated. Moreover, according to the Draft, material 
damage to local production area resulting from dumped imports determines the factors. 
 
If the damage to the local production area is defined, anti-dumping duties shall be applied.  
 
The Draft stipulates the procedures for the adoption of provisional anti-dumping or compensation 
measures. 
 
In addition, the Draft stipulates the implementation of anti-dumping and compensation measures, 
determination of the dumped imports, calculation of the production costs and profit regarding the 
determination of the dumped imports, a comparison of the export price and normal value 
regarding the determination of the dumped imports, the procedure for calculating the dumping 
margin and determining the material injury caused to domestic production resulting from the 
dumped imports or subsidized imports, and also other provisions. 
  
According to the Draft, the Law shall be effective 90 (ninety) days after its publication.  
 
Anticipated amendments to the Migration Code of the Republic of Azerbaijan (“Migration 
Code”) have been approved 
 
Effective from 19 February 2016, according to the Law signed by the President of the Republic 
of Azerbaijan on 1 February 2016, the timeframe for the issue of electronic visas for tourists has 
been reduced from 10 (ten) days to 5 (five) days. 
 
The Regulations “On the Entry-Exit and Registration Interagency Automated Information 
Search System” (the “Regulations”) have been amended  
 
Effective from 6 February 2016, the Regulations have been amended as follows: the State 
Agency for Public Service and Social Innovations under the President of the Republic of 
Azerbaijan (the “Agency”) now has the right to receive information from the Entry-Exit and 
Registration Interagency Automated Information Search System (the “System”) not only to 
provide services in ASAN Service centers, but also to ensure the implementation of the 
information systems operated by the Agency and the entities reporting to the Agency. 
 
Visa procedures have been simplified for the citizens of a number of foreign countries  
 
Effective from 1 February 2016, visa procedures have been simplified (i.e. requiring only the 
submission of a passport) at all international airports of the Republic of Azerbaijan for the citizens 
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of Qatar, Oman, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Japan, China, South Korea, Malaysia and 
Singapore. Simplified visa procedures have been in place since 10 November 2015 for the 
citizens of the United Arab Emirates. 
 
The new Code on Administrative Offenses of the Republic of Azerbaijan has been 
approved  
 
According to the Law, dated 29 December 2015, signed by the President of the Republic of 
Azerbaijan, the new Code on Administrative Offenses of the Republic of Azerbaijan, effective 
from 1 March 2016, has been approved. 
 
Hereby, the Code of Administrative Offences of the Republic of Azerbaijan which entered into 
force on 1 September 2000 and is effective currently (“Previous Code”), shall be revoked from 
the effective date of the New Code. 
 
The New Code summarized a number of provisions and toughened penalties in several areas. 
 
The New Code consists of 608 Articles and 40 Chapters (the Previous Code - 458 Articles and 
35 Chapters). 
 
The Regulations and the structure of the State Agency for Compulsory Health Insurance 
under the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan (“Agency”) have been 
approved 
 
Effective from 18 February 2016, according to the Decree of the President of the Republic of 
Azerbaijan, the structure of the Agency consists of a central office (departments and offices) and 
regional branches. The Regulations determine the Agency’s obligations as follows: 
 
■ to participate in the implementation of state programs, strategies and development 

frameworks on compulsory health insurance; 
■ to conclude agreements with health care institutions on the provision of health care to 

policyholders under the compulsory health insurance program, and compulsory health 
insurance agreements with applicants and parties interested in the insurance of compulsory 
health insurance risks; 

■ to issue a compulsory health insurance certificate to policyholders from the effective date of 
the compulsory health insurance agreements, etc. 

Amendments to the Law of the Republic of Azerbaijan “On Public Procurements” 
 
According to the law, dated 19 January 2016, signed by the President of the Republic of 
Azerbaijan, Article 36.9 of the Law of the Republic of Azerbaijan “On Public Procurements” 
(“Law”) has been amended as follows: when assessing and comparing tender proposals, the 
procurement agency has the right to apply a preferential adjustment equivalent to up to 20% of 
the proposed price of goods imported from abroad, in favor of tender proposals for similar local 
goods (works and services), which meet the quality requirements determined in the basic tender 
terms and conditions  
 
Prior to the amendments, the Law did not define the size of the preferential adjustment in favor 
of applicable tender proposals. 
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Amendments to the Law of the Republic of Azerbaijan “On Compulsory Insurance” 
(“Law”) 

Effective from 19 February 2016, the Law signed by the President of the Republic of Azerbaijan 
introduced Article 50-3, which requires the conclusion of an electronic compulsory insurance 
agreement in respect of the compulsory civil liability insurance of owners of motor vehicles. 

In accordance with the newly added Article 52-1, if the following conditions are met in a traffic 
accident, the aggrieved party is entitled to demand compensation of damages from the insurer 
that had provided him/her with respective civil liability insurance: 

■ if only the vehicles involved in the accident (one or both of the vehicles) were damaged;
■ if the owners of the two vehicles in the traffic accident both have effective compulsory civil

liability insurance agreements.

Amendments to the Civil Code of the Republic of Azerbaijan (“Civil Code”) 

Effective from 20 February 2016, according to the Law signed by the President of the Republic 
of Azerbaijan, the timeframe for the transfer of insurance premiums and penalty for late transfer 
have been determined in the Civil Code. 

Now the insurance agent receiving the insurance premium is required, within 5 (five) days of its 
receipt, to transfer it in full to the bank account of the relevant insurer. The insurance agent 
receiving the reinsurance premium is required to transfer it in full to the bank account of the 
reinsurer by the timeframe and pursuant to the procedure agreed with such reinsurer. The 
insurance agent is required to pay a penalty of 0.1% of the amount due for each day of the delay 
if the insurance (reinsurance) premium is not transferred to the insurer (reinsurer) within the 
relevant timeframe. 

Prior to the introduction of the amendments, the insurance agent was required to transfer the 
insurance (reinsurance) premium to the insurer (reinsurer) within the timeframe agreed with such 
insurer (reinsurer) without delay. 

Amendments to the Law of the Republic of Azerbaijan “On Compulsory Insurance against 
the Loss of Professional Work Capacity as a Result of Accidents at Work and 
Occupational Disease” (“Law”) 

Effective from 1 January 2016, according to the Law signed by the President of the Republic of 
Azerbaijan, which introduces Article 14.3–1 to the Law, insurance agents are now required to 
transfer insurance premiums received in cash from policyholders to the accounts of relevant 
insurers. Such a payment system has been introduced to enable the Compulsory Insurance 
Bureau to obtain electronic reports about all payments, and to enable the relevant insurer to learn 
about the payments transferred to its account in accordance with the form defined by the 
insurance control body. 

Anticipated amendments to the Tax Code of the Republic of Azerbaijan (“Tax Code”) have 
been approved 

Effective from 19 February 2016, the Law signed by the President of the Republic of Azerbaijan 
the following amendments were made to the Tax Code: 

■ exemptions and privileges related to personal income tax: 50% of income made by 
individual entrepreneurs who have obtained investment promotion certificates shall be
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exempt from income tax for 7 (seven) years from the date on which the certificates were 
obtained. 

■ exemption from profit tax: 50% of profit of entities that have obtained investment 
promotion certificates shall be exempt from income tax for 7 (seven) years from the date 
on which the certificate was obtained.

■ exemptions from VAT: any entity or individual entrepreneur which has obtained an investment
promotion certificate shall be exempt from VAT for a period of 7 (seven) years from the date
on which the certificate was obtained upon import of equipment, technological equipment and
devices which have the agreement of the relevant executive authority.

■ exemption from property tax: Any entity or individual entrepreneur that has obtained an
investment promotion certificate shall be exempt from property tax for a period of 7(seven)
years from the date on which the certificate was obtained.

■ exemptions from land tax: any entity or individual entrepreneur which has obtained an
investment promotion certificate shall be exempt from property tax for a period of 7 (seven)
years from the date on which the certificate was obtained.

Anticipated amendments to the Law of the Republic of Azerbaijan “On the Customs Tariff” 
(“Law”) have been approved 

Effective from 20 February 2016, the Law signed by the President of the Republic of Azerbaijan 
exempts entrepreneurs that received investment promotion certificates from the following 
customs duties: 

■ Imports of technology, production equipment and devices — for the period of 7 (seven) years
from the date of the investment promotion certificate;

■ Imports of technology, production equipment and devices on the basis of the confirmation of
the relevant executive powers by the management company or operator of industrial or
technology parks for the purpose of creating and building the infrastructure and production
facilities of the industrial or technology parks, and also engaging in research and
development;

■ Imports of technology, production equipment and devices on the basis of the confirmation of
the relevant executive powers by entities and sole proprietors that are residents of industrial
or technology parks for the purpose of building production facilities in industrial or technology
parks, and are also engaging in research and development, and in the case of production -
for the period of 7 (seven) years from the registration date of the resident in industrial or
technology parks.
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