
“Valyuta tənzimi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının
Qanuna dəyişikliklər

Dəyişikliklər valyuta mübadiləsi
fəaliyyəti üçün tələb olunan
lisenziyanın alınması qaydalarını
müəyyən etməklə, yalnız müştərinin
sorğusu əsasında və yalnız nağd şəkildə

xarici valyutanın alınması, satılması və

dəyişdirilməsi kimi qaydaları
tənzimləyir.

Valyuta mübadiləsi fəaliyyəti ilə məşğul
olmaq istəyən rezident hüquqi və fiziki
şəxslər, eləcə də qeyri-rezident hüquqi
şəxslərin filialları lisenziya almaq üçün
ərizəni Maliyyə Bazarına Nəzarət
Palatasına ( "MBNP") sənədlər paketi
ilə birlikdə təqdim etməlidir.
Həmçinin, müvafiq banklara aşağıdakı
məbləğlərdə təhlükəsizlik depozitləri
yerləşdirməlidirlər:

• Bakı şəhərində 50,000 AZN və

50,000 ABŞ Dolları məbləğində;

• Sumqayıt və Abşeron rayonlarında
25,000 AZN və 25,000 ABŞ Dolları
məbləğində;

• Gəncə şəhərində 10,000 AZN və

10,000 ABŞ Dolları məbləğində.

Bu müraciətə cavab MBNP-a onun
daxil olduğu gündən 20 gün ərzində

verilir. Valyuta dəyişmə fəaliyyəti üçün
verilən lisenziya müddətsizdir.

MBNP valyuta əməliyyatlarının
qaydalarını və ərazisini müəyyən edir.

Mülki Məcəlləyə dəyişikliklər

Mülki Məcəlləyə korporativ idarəetmə

barəsində dəyişikliklər 17 may 2017-ci
il tarixində qüvvəyə minib (əlavə

məlumat üçün, “PwC Azerbaijan
Times” 14 nömrəli nəşrinə istinad edə

bilərsiniz).
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