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Elimination of requirements on submitting duly certified documents during electronic
applications to the State Migration Service

Considering a special quarantine regime applied amid spread of COVID-19 pandemic in the Republic of
Azerbaijan, the State Migration Service of the Republic of Azerbaijan (“SMS”) has facilitated electronic
applications on obtaining/prolongation of work, temporary/permanent residence permits by foreign
nationals until April 30, 2020.

Thus, the above-mentioned electronic applications of foreign nationals who are unable to submit notarially
(or equally) certified supporting documents will be accepted for consideration by the SMS. The said duly
certified documents may be requested at a later stage subject to necessity.

Dövlət Miqrasiya Xidmətinə Elektron müraciətlər zamanı lazımi qaydada təsdiq edilmiş
sənədlərin əlavə edilməsi tələbinə güzəşt edilməsi

Koronavirus infeksiyasının (COVİD-19) yayılması nəticəsində Azərbaycan Respublikası ərazisində tətbiq
olunan xüsusi karantin rejimi nəzərə alaraq, Dövlət Miqrasiya Xidməti əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan
şəxslər tərəfindən müvəqqəti və daimi yaşama icazələrinin əldə edilməsi/uzadılmasına dair elektron
müraciətlər zamanı sənədlərin təqdim edilməsinə 30 aprel 2020-ci ilədək bəzi güzəştlər edilmişdir.

Belə ki, əcnəbilərin yuxarıda qeyd edilən elektron müraciətlər zamanı sənədlər notariat (və ya ona bərabər
tutulan) qaydada təqsdiq edilməsi nəzərdə tutulmuş müvafiq sənədləri təqdim edə bilməyən şəxslərin
müraciətləri sənədlər təsdiq olmadan da qəbul ediləcədkir.
Lazımi təsdiq olunmuş sənədlər zərurət olduqda sonrakı mərhələlərdə tələb edilə bilər.
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