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Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 11 Mart 2020-ci ildə insanların həyatına, 

ailələrinə və icmalarına böyük təsir göstərən COVID-19 pandemiyası elan 

etdi. Koronavirus infeksiyası (COVID-19) bütün dünyada sürətlə yayılmağa 

davam etmişdir. Virusun uzunmüddətli inkubasiya dövrü, yayılma sürəti və 

peyvəndin hələ də  tapılmaması dövlətləri daha ciddi tədbirlər görməyə 

vadar edir. 

Azərbaycanda  ilk koronavirus (COVİD - 19)  infeksiyasına yoluxma faktı 28 

fevral 2020-ci ildə təsdiqləndi. Hökumət COVID-19 infeksiyasının milli 

iqtisadiyyata, sahibkarlıq və bank sektorlarına mənfi təsirini azaltmaq və 

xalqın sosial müdafiəsini gücləndirmək istiqamətində tədbirlər paketi 

hazırladı. Fevralın 27-də koronavirus pandemiyasının səbəb ola biləcəyi 

təhlükənin qarşısını almaq, profilaktik və təxirəsalınmaz tədbirləri həyata 

keçirmək üçün Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah yaradıldı. 

Azərbaycan Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah mart ayının 14-

dən etibarən ölkə daxilində tətbiq olunan sosial təcrid tədbirləri həyata 

keçirməyə başladı. Bu tədbirlərə toy, yas mərasimləri və digər kütləvi 

toplantıların qadağan edilməsi, mədəniyyət obyektlərinin, teatrların, 

muzeylərin, kinoteatrların, əyləncə mərkəzlərinin, idman mərkəzlərinin və 

digər əlaqəli obyektlərin bağlanması, bütün tibb müəssisələrində 

xəstələrin qohumları tərəfindən ziyarətinin qadağan edilməsi, kafe, 

restoran, mağaza, ticarət mərkəzləri, ictimai nəqliyyat və s. üçün xüsusi 

qaydalar daxildir. Mart ayının 17-dən etibarən koronavirus infeksiyasının 

(COVID-19) yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə Bakı və Sumqayıt 

şəhərlərinə, eləcə də Abşeron bölgəsinə giriş məhdudlaşdırıldı. Beynəlxalq 

səyahətlər, o cümlədən bütün xarici ölkələrdən Azərbaycana giriş 

məhdudlaşdırıldı. Martın 31-də Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin 

rejimi müəyyən edildi. Vətəndaşlardan 20 aprel tarixinə kimi evlərdə və 

mənzillərdə, daimi və ya müvəqqəti yaşayış yerlərində qalmaq tələb 

olunur. 

COVID-19 Information for Azerbaijan 
 

The World Health Organization declared COVID-19 a pandemic on March 

11, 2020, causing huge impact on people’s lives, families and communities. 

Coronavirus infection (COVID-19) continues to spread rapidly around the 

world. The long incubation period of the virus, the rate of spread, and the 

fact that the vaccine has not yet been found are prompting the 

governments to take more serious measures. 

Azerbaijan confirmed its first positive case of COVID-19 on February 28, 

2020. The government has adopted a package of measures aimed at 

reducing the negative impact of COVID-19 outbreak on the national 

economy, the entrepreneurship and banking sectors, as well as 

strengthening the social protection of the people. On February 27, an 

operational headquarters under the Cabinet of Ministers was created to 

prevent danger that the coronavirus pandemic could cause, to implement 

preventive and urgent measures. The Operational Headquarters under the 

Azerbaijani Cabinet of Ministers conducted the measures on social 

isolation that applied countrywide from March 14. These measures 

included banning of wedding, mourning ceremonies and other mass 

gatherings, closure of cultural facilities, theatres, museums, cinemas, 

entertainment centers, sport centers and other related facilities, 

prohibition of patient visits by relatives in all medical establishments, 

specific guidelines for cafes, restaurants, shops, malls, public 

transportation and etc. Starting March 17, as preventive measures on the 

spread of coronavirus infection (COVID-19), entry to Baku and Sumgayit 

cities as well as to Absheron region was limited. International travel is 

restricted and entry into Azerbaijan has been restricted from all foreign 

countries. On March 31, Azerbaijan declared special quarantine regime. 

People are required to stay in private houses and apartments, permanent 

or temporary places of residence until April 20. 

Azərbaycan üçün COVID-19 üzrə məlumat 
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COVID-19 Information for Azerbaijan 

 

  

 

Eyni zamanda, Azərbaycan hökuməti pandemiyadan zərər çəkmiş 

sahibkarların bu pandemiyanın böyük təsirlərinə qarşı dayanıqlığını təmin 

etmək üçün tədbirlər görür. Martın 19-da Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti koronavirus (COVID-19) pandemiyasının vurduğu zərərin 

nəticələrini və bu infeksiyanın dünya enerji və fond bazarlarında yaratdığı 

dəyişkənliyin Azərbaycan iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, 

məşğulluq və ölkədə fəaliyyət göstərən subyektlərə təsirini azaltmaq 

məqsədilə bir sıra tədbirlər haqqında sərəncam imzaladı. Sərəncama 

əsasən, Nazirlər Kabinetinə tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət 

büdcəsindən 1 milyard manat ayrılıb. Bundan əlavə, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinin təşəbbüsü ilə Koronovirusla  Mübarizəyə 

Dəstək Fondu yaradıldı. 

Aşağıda, sizə hökumətin Azərbaycan Respublikası ərazisində COVID-19 

pandemiyasına qarşı cavab tədbirləri nəticəsində yaranmış ən son vergi və 

hüquqi xəbərlər haqqında bələdçini təqdim edirik. 

 

b 

 

y Azərbaycan Respublikasının ərazisi. 

 

 

və bu infeksiyanın dünya enerji və fond bazarlarında yaratdığı 

dəyişkənliyin Azərbaycan iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, 

məşğulluq və ölkədə fəaliyyət göstərən subyektlərə təsiri.Below is a 

guidance to provide you with the latest tax and legal news arising in the 

result of governmental responsive measures to Covid-19 by territory of 

the Republic of Azerbaijan. 

 

 

At the same time, Azerbaijan government takes measures to help 

entrepreneurs deal with the sizeable impact of this pandemic. On March 

19, the President of the Republic of Azerbaijan signed a decree on a 

number of measures to reduce the negative consequences of 

coronavirus (COVID-19) pandemic and the impact of volatility caused by 

this infection in the world energy and stock markets on Azerbaijan's 

economy, macroeconomic stability, employment and business entities in 

the country. According to the decree, $1 billion AZN from the state 

budget was allocated to the Cabinet of Ministers for financing these 

measures. Besides it, Coronovirus Support Fund was established on the 

initiative of the President of the Republic of Azerbaijan. 

Below is a guidance to provide you with the latest tax and legal news 

arising in the result of governmental responsive measures to COVID-19 

in territory of the Republic of Azerbaijan. 
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BİZNESƏ DƏSTƏK TƏDBİRLƏRİ ÜZRƏ TƏLİMAT 

GUIDE ON SUPPORT MEASURES TO BUSINESS 

 

 

 

Koronavirus (COVID-19) pandemiyasından zərər çəkmiş sahibkarlara 

maliyyə dəstəyinin göstərilməsi mexanizmləri haqqında 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 mart 2020-ci il tarixli “Koronavirus 

(COVID-19) pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm 

bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının 

iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və 

sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər 

haqqında” Sərəncamının 10.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 

Nazirlər Kabineti tərəfindən 4 aprel 2020-ci il tarixində müvafiq Tədbirlər Planı 

təsdiq edilib.  Tədbirlər Planında icrası İqtisadiyyat Nazirliyinə həvalə edilmiş 

tədbirlərin həyata keçirilməsi 3 mərhələyə bölünür:  

• pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə çalışan muzdlu işçilərin 

əməkhaqlarının müəyyən hissəsinin ödənilməsi; 

• fərdi (mikro) sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi; 

• pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq 

subyektlərinə vergi güzəştlərinin verilməsi. 

On mechanisms for financial support of entrepreneurs in 

business sectors affected by coronavirus (COVID-19) 
 

 

 

On March 19, the President of the Republic of Azerbaijan signed a decree 

on a number of measures to reduce the negative consequences of 

coronavirus (COVID-19) pandemic and the impact of volatility caused by 

this infection in the world energy and stock markets on Azerbaijan's 

economy, macroeconomic stability, employment and business entities in 

the country.  The Cabinet of Ministers approved Action Plan for 

implementation of Article 10.2 of that Decree on April 4, 2020. The 

implementation of the measures to be executed by the Ministry of 

Economy according to the Action Plan is divided into 3 stages: 

• payment of a certain part of the salary of employees working in 

the sectors affected by COVID -19; 

• provision of financial support to individual (micro) 

entrepreneurs; 

• granting tax incentives for business areas affected by COVID -19. 
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Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə çalışan muzdlu             

işçilərin əməkhaqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi 

 

 

Bu tədbir pandemiyanın zərər vurduğu fəaliyyət sahələrində və klasterlərdə 

çalışan 300 min nəfər muzdlu işçinin (əmək müqaviləsi olan) əməkhaqlarının 

müəyyən hissəsinin ödənilməsi üçün sahibkarlara dövlət tərəfindən 215 milyon 

manat həcmində maliyyə dəstəyinin göstərilməsini nəzərdə tutur.  

Əməkhaqqı ödəmə mexanizmi çərçivəsində, əməkhaqlarının müəyyən hissəsi və 

işçilərə ödəniləcək müvafiq sosial sığorta haqları, vergi ödəyicilərinin                  

www.e-taxes.gov.az saytındakı elektron ofislər vasitəsilə təqdim etdikləri ərizələr 

əsasında qısa müddət ərzində işəgötürənlərin bank hesablarına köçürüləcəkdir. 

Ödəniş aşağıdakı qaydada həyata keçiriləcəkdir: 

 

Qeydiyyatda olan bütün vergi ödəyicilərinə “Pandemiya ilə bağlı maliyyə dəstəyi 

proqramı” barədə onların şəxsi elektron kabinetinə bildirişlər və mobil 

telefonlarına SMS-lər göndəriləcək. Vergi ödəyiciləri  “Pandemiya ilə bağlı 

maliyyə dəstəyi proqramı” bölməsindən “əmək ödənişləri üzrə müraciət” in alt 

bölməsindəki müraciət formasını elektron qaydada doldurmalıdır.  

Vergi ödəyiciləri müraciətdə pandemiya üzrə zərər çəkmiş fəaliyyət sahələrini, 

təsərrüfat subyektlərini (obyektlərini), zərər çəkmiş sahə üzrə işçi sayı və 

əməkhaqqı fondu barədə əlavə məlumatları özləri onlayn qaydada 

doldurmalıdır. Bu məlumatlar uçot baza məlumatları ilə avtomatik qaydada 

yoxlanılır. Sistem tərəfindən uyğunsuzluq aşkar edilmədikdə məlumatlar 

avtomatik olaraq qəbul edilir və bu barədə vergi ödəyicisinə bildiriş göndərilir. 

Vergi ödəyicilərinə ödəmələr aprel və may ayları daxil olmaqla 2 mərhələdə 

aparılacaq. Muzdlu işçilərin əməkhaqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi zamanı 

ölkə üzrə orta aylıq əməkhaqqı (712 manat) əsas meyar olaraq götürüləcək. 

Payment of a certain part of the salary of employees 

working in the areas affected by COVID-19 
 

 

This measure envisages the provision of 215 million manat in financial 

support to entrepreneurs to pay part of the salaries of 300,000 

employees (with employment contracts) working in the areas and 

clusters affected by the pandemic. 

Under salary payment mechanism, the certain part of the salaries and 

relevant social insurance fees payable to employees will be transferred 

to the bank accounts of employers in a short period of time based on the 

applications submitted by taxpayers through the electronic offices 

available in the www.e-taxes.gov.az. Payment will be made in following 

manner: 

All registered taxpayers will be notified by receiving "Pandemic Financial 

Support Program" to taxpayers’ electronic cabinet and SMS to their 

mobile phones. Taxpayers must electronically fill out the application 

form in the relevant subsection of "Application for salary” under 

"Pandemic Financial Support Program".  

Taxpayers must include information about the number of employees in 

the affected area and their salary fund. This information will be 

automatically checked by the register database. If the system does not 

detect discrepancies, the information is automatically accepted and a 

notification is sent to the taxpayer. Payments to taxpayers will be made 

in two stages, including months of April and May. The average monthly 

salary in the country (712 AZN) will be taken as the main criterion when 

paying a certain part of the salary of employees. 
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Fərdi (mikro) sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi 

 

 

Fərdi (mikro) sahibkarlara maliyyə dəstəyi 2019-cu ildə vergilərini, məcburi dövlət 

sosial sığorta haqlarını və işsizlikdən sığorta haqlarını ödəmiş vergi ödəyicilərinə 

şamil ediləcək. Maliyyə dəstəyinin ödənişi aşağıdakı qaydada həyata 

keçiriləcəkdir: 

Qeydiyyatda olan bütün vergi ödəyicilərinə “Pandemiya ilə bağlı maliyyə dəstəyi 

proqramı” barədə onların şəxsi elektron kabinetinə bildirişlər və mobil 

telefonlarına SMS-lər göndəriləcək. Vergi ödəyiciləri müraciətdə öz vergi 

rejimi     (2 faiz sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olması, sabit qəbz almaqla fəaliyyət 

göstərməsi, daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olması və ya gəlir vergisinin ödəyicisi 

(mikro) olması) barədə məlumatları onlayn qaydada doldurmalıdırlar. Bu 

məlumatlar uçot baza məlumatları ilə avtomatik qaydada yoxlanılır. 

Fərdi (mikro) sahibkarın 2019-cu il ərzində dövlət büdcəsinə ödənişinin məbləği 

250 manatdan az olduğu təqdirdə, ona 250 manat məbləğində maliyyə dəstəyi 

göstəriləcək.  

Fərdi sahibkarın dövlət büdcəsinə və ya büdcədənkənar dövlət fondlarına olan 

borcu ilə əlaqədar bank hesablarında sərəncam varsa, köçürülmüş vəsaitlərin 

dondurulmaması və ya silinməməsi təmin ediləcəkdir. 

Provision of financial support to individual (micro) 

entrepreneurs 

 

The financial support mechanism to individual (micro) entrepreneurs will 

cover only entrepreneurs who have paid taxes, mandatory state social 

insurance contributions and unemployment insurance contributions for 

year of 2019. Payment of financial support will be made as follows: 

All registered taxpayers will be notified by sending "Pandemic Financial 

Support Program" to the taxpayers’ electronic cabinet and SMS to their 

mobile phones. Taxpayers must fill in the application information about 

their tax regime (being a 2 percent simplified taxpayer, operating with a 

fixed receipt, engaging in transportation activities, or being a payer of 

income tax (micro)). This information will be automatically checked by the 

register database. 

If the amount of payment of an individual (micro) entrepreneur to the 

state budget in 2019 is less than 250 AZN, the entrepreneur will be 

provided with financial support in the amount of 250 AZN. 

If there is an order in the bank accounts of a individual entrepreneur in 

connection with his debt to the state budget or extra-budgetary state 

funds, it will be ensured that the transferred funds are not frozen or 

written off. 
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Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən 

sahibkarlıq subyektlərinə vergi güzəştlərinin verilməsi 

 

Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə 

aşağıdakı vergi güzəştlərinin və tətillərinin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur:  

 

➢ mikro sahibkarlıq subyektlərinə sadələşdirilmiş vergi üzrə müddətli 

güzəştlərin verilməsi; 

➢ əmlak və torpaq vergisindən müddətli azadolmaların verilməsi;  

➢ vergi ödəyicilərinə mənfəət (gəlir) vergisi üzrə müddətli güzəştlərin 

verilməsi; 

➢ İctimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün sadələşdirilmiş verginin 

azaldılması, mənfəət (gəlir) vergisi ödəyicilərində isə mənfəət (gəlir) 

vergisindən azad edilməsi; 

➢ Bəzi vergi ödəyicilərinin müvafiq müddətə ƏDV-dən azad edilməsi; 

➢ Güzəştlər veriləcək fəaliyyət sahələri üzrə müvafiq müddətə cari vergi 

ödəmələrindən azad edilməsi; 

➢ 2019-cu ilin nəticələrinə görə mənfəət (gəlir) vergisinin verilməsi 

müddətinin uzadılması; 

➢ fiziki və hüquqi şəxslərin Koronavirusa  Dəstək Fonduna verdiyi ianələrin 

mənfəət (gəlir) vergi məqsədləri üçün ayrılan xərclər kimi nəzərdən 

keçirilməsi; 

➢ müəyyən müddətə mənfəət və əmlak vergisi üzrə cari vergi ödəmələrindən 

azad olunma; 

➢ bəzi ərzaq və dərman məhsullarına, habelə bu cür məhsullar hazırlamaq 

üçün lazım olan xammallara əlavə dəyər vergisindən (ƏDV) azad olunma. 

➢ epidemiyanın qarşısının alınması ilə əlaqədar vergi ödəyiciləri tərəfindən 

göstərilən könüllü xidmətlər üçün sıfır (0) faiz dərəcəsində əlavə dəyər 

vergisinin tutulması. 

Granting tax incentives to the business sectors affected                                         

by COVID-19 

 

The following tax benefits and holidays are planned to be provided to business 

entities operating in the pandemic-affected sectors: 

 

➢ exemption of micro-enterprises from paying simplified tax for a certain 

period of time; 

➢ exemption from property and land tax for a specific term;  

➢ exemptions from taxpayers' profit (income) tax in the certain amount 

and for certain period; 

➢ reduction of simplified tax for those engaged in catering activities, and 

exemption from profit (income) tax for profit (income) taxpayers; 

➢ exemption of some taxpayers from value added tax for the certain 

period; 

➢ exemption from current tax payments for the relevant period of 

concessional activities; 

➢ extension of the deadline for payment of profit (income) tax according 

to the results of 2019; 

➢ considering of donations made by individuals and legal entities to the 

Coronavirus Support Fund as deductible expenses for profit (income) 

tax purposes; 

➢ exemptions from current tax payments on profit and property tax for 

certain period;  

➢ value-added tax (VAT) exemption for some food and medicinal 

products, as well as the raw materials that are necessary for making 

such products.  

➢ subjecting of value added tax at the rate of zero (0) percent for the 

provision of voluntary services provided by the taxpayers in connection 

with the prevention of the epidemic. 
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VERGİ BƏYANNAMƏLƏRİNİN TƏQDİM EDİLMƏSİNİN SON 

MÜDDƏTLƏRİ 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 mart 2020-ci il tarixli 120 nömrəli 

Qərarına edilmiş 2 nömrəli Əlavəsi xüsusi iş (əmək) rejimi çərçivəsində fəaliyyətinə 

icazə verilən sahələr müəyyən edilmiş, həmin siyahıda qeyd edilməyən digər sahələr 

üzrə fəaliyyət məhdudlaşdırılmışdır. Həmin qərarın əsasında, Azərbaycan Respublikası 

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən xüsusi karantin dövrü ilə 

əlaqədar (2020-ci il 31 mart - 20 aprel) vergi hesabatlarının verilməsinin və vergilərin 

ödənilməsinin son müddəti aşağıdakı kimi müəyyən edilir: 

• fəaliyyətinə icazə verilən sahələr üzrə vergi ödəyiciləri tərəfindən 2019-cu ilin 

yekunlarına görə mənfəət (gəlir) və əmlak vergisi üçün illik hesabatların və 2020-ci 

ilin fevral ayı üçün aylıq hesabatların verilməsi və vergilərin ödənilməsi müddəti - 6 

aprel 2020-ci il; 
 

• fəaliyyəti məhdudlaşdırılmış sahələr üzrə vergi ödəyiciləri tərəfindən 2019-cu ilin 

yekunlarına görə mənfəət (gəlir) və əmlak vergisi üçün illik hesabatların, 2020-ci ilin 

fevral və mart ayı üçün aylıq hesabatların və 2020-ci ilin birinci rübü üçün rüblük 

hesabatların, habelə cari vergi ödəmələri üzrə müvafiq arayışın verilməsi və 

vergilərin, o cümlədən cari vergi ödəmələrinin ödənilməsi müddəti - 21 aprel 2020-

ci il. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 mart 2020-ci il tarixli 120 nömrəli 

Qərarının 2 nömrəli əlavəsi ilə xüsusi karantin dövründə icazə verilən fəaliyyət 

sahələrinin siyahısı təsbit edilmişdir. 

COVID - 19  
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GUIDE ON SUPPORT MEASURES TO BUSINESS 

 

 

DEADLINES FOR SUBMITTING TAX RETURNS 

 
Annex 2 to the Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan 

#120 dated March 30, 2020 defines the areas of activity permitted under the 

special work regime and restricts activities in other areas not mentioned in the 

list. Based on that decision, the deadline for submission of tax declarations and 

payment of taxes in connection with the special quarantine period (March 31 - 

April 20, 2020) is determined as follows by the State Tax Service under the 

Ministry of Economy of the Republic of Azerbaijan: 

• Permitted activities - deadline for submission of annual reports for profit and 

property tax for 2019 and monthly reports for February 2020 and payment 

of taxes by taxpayers is April 6 ,2020; 

• Restricted activities - deadline for submission of annual reports for profit and 

property tax for 2019, monthly reports for February and March 2020 and 

quarterly reports for the first quarter of 2020, as well as submission of a 

relevant certificate on current tax payments and payment of taxes, including 

current tax payment is April 21, 2020. 

The list of permitted activities during the quarantine regime are confirmed within 

Annex 2 to the Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan 

#120 dated March 30, 2020. 
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İŞSİZ VƏTƏNDAŞLAR ÜÇÜN SOSİAL ÖDƏNİŞLƏR 
 
 
 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 aprel 2020-ci il tarixli Qərarı ilə 
təsdiq edilmiş “Koronavirus (COVID-19) pandemiyası dövründə xüsusi karantin 
rejiminin tətbiq olunması ilə əlaqədar işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə 
birdəfəlik ödəmənin verilməsi şərtləri və qaydası” -na əsasən məşğulluğa və 
sosial rifaha dəstək tədbirləri çərçivəsində təxminən 200 min nəfər işsizə 
minimum istehlak səbəti, yəni - 190 manat məbləğində vəsait veriləcək. Bunun 
üçün hökumət 70 milyon manat vəsait xərcləyəcək. Ödəniş iki ay - aprel və may 
ayları üçün nəzərdə tutulur. 
 
İşsiz vətəndaşların qeydiyyatı www.e-sosial.az portalı vasitəsilə aparılır. 
Portala girmək üçün şəxsiyyət vəsiqəsinin FIN-kodunu daxil etmək kifayətdir. 
Birdəfəlik ödəmənin verilməsi zamanı hədəfləmə prinsipi, həmçinin müraciət 
edənlərin ailə gəlirləri nəzərə alınacaq.  

SOCIAL PAYMENTS FOR UNEMPLOYED CITIZENS 
 
 
 

According to the Decree on  "Conditions and procedure for payment of 
lump sum amounts to individuals registered as unemployed due to the 
application of a special quarantine regime during the coronavirus          
(COVID-19) pandemic" of the Cabinet of Ministers of the Republic of 
Azerbaijan dated April 7, 2020, another key support tool in the social 
protection sphere is lump-sum payments in the amount of minimum 
subsistence level wage - 190 AZN to 200,000 unemployed citizens of the 
country. The payment is considered for two months - April and May.  
 
Registration of unemployed is carried out through the portal www.e-
sosial.az. To enter the portal, it is enough to enter the FIN-code of the 
identification card. The principle of targeting, as well as the family income 
of applicants will be taken into account during the issuance of a one-time 
payment. 
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PANDEMİYA DÖVRÜNDƏ MİQRASIYA MƏSƏLƏLƏRİ 
 

Koronavirus infeksiyasının (COVID-19) yayılması nəticəsində ölkəmizdə tətbiq olunan 

xüsusi karantin rejimini nəzərə alaraq, Dövlət Miqrasiya Xidməti Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin qeydiyyatı 

prosesini sadələşdirmək üçün aşağıdakı tədbirləri görür. 

✓ Notariat qaydasında təsdiq edilmiş sənədlərin təqdim edilməsi tələbindən 

müvəqqəti imtina etmək - iş icazələrinin, müvəqqəti və daimi yaşama icazələrinin 

alınması (müddətinin uzadılması) ilə bağlı Dövlət Miqrasiya Xidmətinə edilmiş 

elektron müraciətlər zamanı notariat və ya ona bərabər tutulan qaydada təsdiq 

edilməsi nəzərdə tutulmuş müvafiq sənədləri təqdim edə bilməyən şəxslərin 

müraciətləri belə təsdiq olmadan da qəbul ediləcəkdir. Bu güzəşt 30 aprel 2020-ci il 

tarixinədək qüvvədədir.  Qeyd olunan sənədlər zəruri olduğu hallarda sonradan 

tələb oluna bilər. 

✓ Sənədlərin elektron şəkildə təqdim edilməsi - Dövlət Miqrasiya Xidməti müraciət 

edənləri müvəqqəti yaşayış və iş icazələrinin alınması / uzadılması üçün zəruri 

sənədləri https://eservice.migration.gov.az vasitəsilə elektron formada təqdim 

etməyə dəvət edir. 

✓ Azərbaycandakı əcnəbilər üçün avtomatik viza uzadılması - Ölkə daxilində olduğu 

yerdə qeydiyyata alınan və qalma müddəti 16 Mart - 30 aprel tarixləri arasında başa 

çatan (və sona çatacaq) və bəlli səbəblərə görə ölkəni tərk edə bilməyən əcnəbilərin 

müraciətləri Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən qəbul edilmişdir. Əcnəbi 

vətəndaşlar Azərbaycanda miqrasiya statusunu uzatmaq üçün birdəfəlik elektron 

qaydada dövlət rüsumunu ödəməlidirlər . Onlar  yalnız dövlət rüsumu ödənildikdən 

sonra verilən qərarlar əsasında ölkədə qalmaq hüququnu əldə edə bilərlər: 
 

✓ 30 günə uzadılması - yetkinlik yaşına çatmamış şəxslər - 15 AZN, digərləri -30 AZN, 

✓ 60 günə uzadılması - yetkinlik yaşına çatmamış şəxslər - 30 AZN, digərləri - 60 AZN.  

✓ "ASAN Viza" elektron portalı vasitəsilə vizaların verilməsi Nazirlər Kabineti yanında 

operativ qərargahın 12 mart 2020-ci il tarixli Qərarı ilə 45 gün müddətinə 

dayandırılır. Azərbaycan Respublikasına səfər etmək istəyən xarici vətəndaşlar viza 

almaq üçün Azərbaycan Respublikasının konsulluqları və müvafiq səfirliklərinə 

müraciət etməlidirlər.  
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MIGRATION ISSUES DURING COVID-19 

Taking into account the special quarantine regime applied in our country as a result 

of the spread of coronavirus infection (COVID-19), the State Migration Service take 

following measures to simplify the registration process of foreigners and stateless 

people in the territory of the Republic of Azerbaijan: 

✓ Temporarily waiver of requirement for submission of notarized documents- 

during electronic applications made to the State Migration Service with regard 

to obtaining (extending period of) work permits, as well as permits for 

temporary and permanent residence, applications of persons who cannot 

submit the relevant documents that should be notarized or approved in an 

equal way will be accepted without such approval, as well. This privilege is valid 

until April 30, 2020. The mentioned documents can be requested later if 

necessary. 

✓ Electronic submission of documents - The State Migration Service encourages 

applicants to submit necessary documents for obtaining/extension of 

temporary residence and work permits electronically through 

https://eservice.migration.gov.az.  

✓ Automatic  stay extensions for foreigners in Azerbaijan: applications of 

foreigners, who were registered upon place of stay within the country and 

whose staying period expired (and will expire) between March 16 – April 30, and 

could not leave the country due to the obvious reasons, have been considered 

accepted by the State Migration Service.  Foreigner should make a one-time 

online payment of state fee to extend their migration status in Azerbaijan. 

Foreigners can obtain right to stay in the country based on decisions made only 

after the payment of the state fee: 

✓ extension for 30 days – AZN 15 for minors, AZN 30 for others,  

✓ extension for 60 days – AZN 30 for minors, AZN 60 for others. 

✓ The issuance of visas through the “ASAN Visa” e-portal is suspended for 45 days 

under the decision of operational headquarters under the Cabinet of Ministers 

dated March 12, 2020. Foreign citizens intending to visit the Republic of 

Azerbaijan should apply to the relevant embassies and consulates of the 

Republic of Azerbaijan for obtaining visas. 
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ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİ BARƏDƏ ƏN SON MƏLUMATLAR 

 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 31 mart 2020-ci il tarixində 

“Azərbaycan Respublikası ərazisində xüsusi karantin dövründə iş rejiminin 

tənzimlənməsi haqqında” qərar qəbul etdi.  Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində koronovirus (COVID-19) infeksiyasının yayılmasının qarşısının 

alınması ilə bağlı aşağıdakı əmək münasibətlərinə təsir edən tədbirlərin həyata 

keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur: 

• Qərarda müəyyən edilmiş fəaliyyətinə icazə verilən sahələrdən başqa, digər 

sahələrdə işə cəlb edilməyən işçilərin əmək haqlarının saxlanılması işəgötürənlərə 

ciddi tövsiyə edilsin; 

• imkan oduqda işə cəlb edilməyən işçilərin öz evində, habelə distant (məsafədən) iş 

və ya teleiş formasında işləmələri təmin edilsin; 

• xüsusi iş (əmək) rejiminin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar 2020-ci ilin istehsalat təqvimi 

və iş vaxtı norması dəyişdirilmir; 

• “Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi əmək rejimi olaraq qeyri-iş 

günlərinin müəyyən edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2020-ci il 25 mart tarixli 113 nömrəli Qərarı ləğv edilsin; 

113 nömrəli Qərarın ləğv edilməsi nəticəsində altı günlük iş həftəsi üçün 26-28 

mart və 30 mart - 4 aprel 2020-ci il tarixləri və beş günlük iş həftəsi üçün 29 mart 

- 3 aprel 2020 (113 saylı Qərarla iş günü olmayan günlər müəyyən edilmişdir) 

iş günləri kimi qəbul ediləcək və istehsal təqviminə əsasən iş saatları 2020-ci il 

mart ayı üçün 127 saat təşkil edəcəkdir. 

COVID-19 pandemiyasının biznesə vurduğu dağıdıcı zərbələri nəzərə alaraq, 

işəgötürənlər əmək müqavilələrini ləğv etmək niyyətindədirlər.  Beləliklə, 

fəaliyyət planına əsasən, özəl sektorda əsassız işdən çıxarılmaların, işçilərin 

ixtisarının, işəgötürənlərlə işin və özəl sektorun 664 min işçisini əhatə edən 

gündəlik nəzarətin təmin edilməsi aprel-may aylarını əhatə edəcəkdir. Bu 

nəzarətin icrası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə həvalə edilmişdir. 

 

UP-TO-DATE EMPLOYMENT GUIDANCE 

Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan adopted a Decree “On the 

regulation of the working regime during the special quarantine period in the 

territory of the Republic of Azerbaijan” on March 31, 2020.  Following labor 

related measures are decided to be done in order to prevent the spread of 

COVID-19 infection in the territory of the Republic: 

 

• to give strict recommendations to employers to keep the salaries of the 

employees not engaged in works within the areas other than those permitted 

by the Decree; 

• where possible, ensuring work from home in the form of distant work or 

telework; 

• production calendar and working hours for 2020 remains unchanged during 

the special working regime; 

• to abolish the Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan 

No. 113 dated March 25, 2020 “On establishment of non-working days as a 

special labor regime in the territory of the Republic of Azerbaijan.” 

As the result of abolishment of Decree 113, March 26-28 and March 30 -

April 4, 2020 for the six-days working week and March 29  – April 3, 2020 for 

the five-days working week (which were determined non-working days by 

Decree 113) will be treated as working days and working hours based on 

production calendar will be 127 hours for March, 2020. 

Considering the devastating decline in day to day business caused by current 

COVID-19 pandemic, employers intend to terminate employment agreements. 

According to Action plan, to prevent unjustified dismissal, staff reduction in the 

private sector, the work with employers and daily control over them, covering 

664,000 employees of the private sector, will be ensured from April through 

May. The execution of this action is entrusted  to the Ministry of Labor and 

Social Protection of Population. 
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ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİ BARƏDƏ ƏN SON MƏLUMATLAR 

 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz və təqdim etdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2020-ci il 30 mart tarixli 120 nömrəli Qərarı ilə fəaliyyətini xüsusi 

karantin rejimi altında davam etdirməli olan fəaliyyət sahələri var. Hüquqi şəxslərin 

işçiləri, habelə fərdi sahibkarlar iş yerlərini bu cür işçilər və şəxslər haqqında 

məlumat “icazəe.e-gov.az” portalına daxil olduqdan sonra ziyarət edə bilərlər. 

İşəgötürənlər işçilərini həmin portaldan alınan belə icazə sertifikatları  ilə təmin 

etməlidirlər. Portal 3 aprel 2020-ci il, saat 10.00-dan etibarən istifadədir.                   

"İcaze.e-gov.az" portalı vasitəsi ilə icazə almaq üçün saxta məlumatların daxil 

olması halları daim araşdırılacaq və İnzibati Xətalar və Cinayət Məcəllələrinə uyğun 

olaraq məsuliyyətə səbəb olacaqdır. 

 

“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi 

haqqında” və “Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 17 mart 2020-ci il tarixli 

Qanunlarına əsasən, karantin və ya epidemiya əleyhinə, sanitariya-gigiyena 

qaydalarının pozulması ilə əlaqədar İnzibati Xətalar Məcəlləsinə (İXM) və Cinayət 

Məcəlləsinə (CM) yeni maddələr əlavə edilmişdir.  

İXM-nin 211-ci maddəsinə uyğun olaraq, epidemiya əleyhinə, sanitar, gigiyena və 

karantin rejimlərini pozduqlarına görə fiziki şəxslərə 100-200 manat arasında, 

vəzifəli şəxslərə 1,500 manatdan 2,000 manata qədər, hüquqi şəxslərə isə 2,000 

manatdan 5,000 manata qədər inzibati cərimə tətbiq edilir. 

Cinayət Məcəlləsinə yeni əlavə edilmiş 139-1-ci maddədə də epidemiya əleyhinə 

rejimin, sanitariya-gigiyena və ya karantin rejimlərinin pozulmasına görə, cinayət 

məsuliyyəti müəyyən edilib. Belə ki, bu əməl xəstəliklərin yayılmasına səbəb 

olduqda və ya xəstəliklərin yayılması üçün real təhlükə yaratdıqda 2,500 manatdan 

5,000 manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə azadlığın 

məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 

cəzalandırılır. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan insan ölümünə və ya digər ağır 

nəticələrə səbəb olduqda 3 ildən 5 ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə 

cəzalandırılır. 

 

UP-TO-DATE EMPLOYMENT GUIDANCE 
 

As we have mentioned and provided list above, there are operation areas 

that should continue to carry out activity under special quarantine regime 

under the Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan 

#120 dated March 30, 2020. Employees of legal entities, as well as individual 

entrepreneurs can visit their workplaces after the information on such 

employees and individuals is entered into the portal “icaze.e-gov.az”. 

Employers should provide their employees with such permission 

certification obtained from that portal. Portal is available from April 3, 2020, 

10.00 a.m. Cases of entering false information to obtain a permit through 

the portal "icaze.e-gov.az" will be constantly investigated and will result in 

liability under the Administrative Offenses and Criminal Codes. 

According to the Law of the Republic of Azerbaijan “On Amendments to the 

Code of Administrative Offenses of the Republic of Azerbaijan” and “On 

Amendments to the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan” dated           

March 17, 2020, new articles have been added to the Code of Administrative 

Offenses (AOC) and to the Criminal Code (CC) in relation with the breach of 

quarantine, or anti-epidemics, sanitary and hygiene rules. 

Article 211 of AOC considers that an administrative fine ranging from AZN 

100 to 200 shall be imposed on individuals and from AZN 1,500 to 2,000 on 

officers, and from AZN 2,000 to 5,000 on legal entities for violating anti-

epidemic, sanitary, hygiene and quarantine regimes.  

According to Article 139-1 of CC, If the violation of anti-epidemic regime, and 

sanitary, hygiene and quarantine regimes causes spread of diseases or 

creates real danger of spread of diseases, the punishment in the form of fine 

in the amount ranging between AZN 2,500 – 5,000 or 3 years' custodial 

restraint or deprivation of freedom for the period of up to 3 years will be 

applied. If the same actions will lead to fatality or other grave results, the 

perpetrators will be sentenced to 3 - 5 years custodial restraint and 3 - 5 

years imprisonment. 
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TİBBİ SIĞORTA 

 

“Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 

edilməsi barədə ”Azərbaycan Respublikasının 30 mart 2020-ci il tarixli 

Qanununa əsasən icbari tibbi sığortanın tətbiqi 2021-ci ilə qədər uzadıldı. 

Qanuna görə, əməkhaqqının 8,000 manatadək hissəsindən ödənilən sığorta 

haqqının məbləğinə neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət 

sektoruna aid edilən sahələr üzrə 2022-ci il yanvarın 1-dək 50 % güzəşt tətbiq 

edilir.  

Bundan əlavə, aşağıdakılar üçün icbari tibbi sığorta haqlarının ödənilməsi                

1 yanvar 2021-ci il tarixinə təxirə salınıb: 

• Əmək müqaviləsi əsasında işləyən şəxslər, hərbi qulluqçular, Azərbaycan 

Respublikası Milli Məclis, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi 

orqan (qurum) tərəfindən vəzifəyə təyin olunan şəxslərə münasibətdə onların 

təyin olunduqları dövlət orqanı (qurumu) və seçkili ödənişli vəzifə tutan şəxslər; 
 

• vergi uçotuna alınmış fiziki şəxslər (fərdi sahibkarlar, xüsusi notariuslar, vəkillər 

kollegiyasının üzvləri); 
 

• Dövlət qulluğu müqavilələri əsasında iş (xidmətlər) göstərən şəxslər; 

 
• Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka 

yönəldilən (topdan satılan) və Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal 

olunan avtomobil benzininin, dizel yanacağının və maye qaz; 
 

• Müştərək maliyyələşdirmə məbləğləri. 

Yuxarıda göstərilən siyahılarda göstərilməmiş sığorta olunanlar üçün icbari 

tibbi sığorta haqqında müddəalar 2023-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. 

 MEDICAL INSURANCE 

 

Pursuant to the Law of the Republic of Azerbaijan “On Amendments to the 

Law of the Republic of Azerbaijan On Medical Insurance” dated March 30, 

2020, implementation of compulsory medical insurance extended till 2021. 

According to the Law, a 50 % discount is applied to the amount of insurance 

fees paid from the part of the salary up to 8,000 manat in the fields that are 

non-oil and gas sector and belong to the private sector till January 1, 2022. 

Additionally, the payment of compulsory medical insurance fees for the 

followings has been postponed until January 1, 2021: 

• individuals working on labor contract basis, military servants, individuals 

appointed by the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan or the body 

(institution) determined by the relevant executive authority, and individuals 

holding elected paid positions; 

• individuals registered as taxpayers (individual entrepreneurs, private 

notaries, members of the bar association);  

• individuals rendering works (services) on the basis of civil service 

agreements; 

• each liter of gasoline, diesel fuel and liquefied gas produced in the territory 

of the Republic of Azerbaijan and directed to domestic consumption 

(wholesale) and imported into the territory of the Republic of Azerbaijan; 

• co-financing amounts. 

Provisions on compulsory medical insurance for insured persons not 
mentioned in the above lists shall enter into force on 1 January, 2023. 

 



 
 
 
 
 

  

COVID - 19 - UN BİZNESİNİZƏ TƏSİRİ İLƏ BAĞLI MƏSLƏHƏTLƏR ÜÇÜN BİZƏ MÜRACİƏT EDİN. 

CONTACT US FOR CONSULTATIONS ON THE IMPACT OF COVID - 19 ON YOUR BUSINESS. 
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