
YÜKLӘ 
AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASI MӘRKӘZİ BANKININ İDARӘ HEYӘTİNİN 

  
Q Ә R A R I  

  
№ 11/1 

  
Bakı şәhәri                                                                                         24 fevral 2023-cü il 

  
“Azәrbaycan Respublikasında virtual aktivlәrlә әmәliyyatların 

aparılması Qaydası”nın tәsdiq edilmәsi barәdә 
  

“Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş әmlakın leqallaşdırılmasına vә 
terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” Azәrbaycan Respublikası 
Qanununun 4.2.3-cü vә “Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı haqqında” 
Azәrbaycan Respublikası Qanununun 22.0.17-ci maddәlәrinә әsasәn Azәrbaycan 
Respublikası Mәrkәzi Bankının İdarә Heyәti 

  
QӘRARA ALIR: 

  
1. “Azәrbaycan Respublikasında virtual aktivlәrlә әmәliyyatların aparılması 

Qaydası” tәsdiq edilsin (әlavә olunur). 
2. Bu Qәrarın 1-ci hissәsi ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan Respublikasında virtual 

aktivlәrlә әmәliyyatların aparılması Qaydası” Azәrbaycan Respublikasında virtual aktiv 
xidmәti tәminatçılarının fәaliyyәtini tәnzimlәyәn normativ hüquqi aktlar 
qәbul edildikdәn sonra qüvvәyә minsin. 

3. Hüquq departamentinә (Rәna Mәlikova) tapşırılsın ki, bu Qәrarın 3 gün 
müddәtindә Azәrbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlәt Reyestrinә daxil 
edilmәsi üçün Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyinә tәqdim edilmәsini tәmin 
etsin. 

  
Mәrkәzi Bankın sәdri Taleh Kazımov

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  



  “Tәsdiq edilmişdir” 
Azәrbaycan Respublikasının 

Mәrkәzi Bankı 
Qәrar № 11/1 

24 fevral 2023-cü il 
  

Azәrbaycan Respublikasında virtual aktivlәrlә әmәliyyatların aparılması Qaydası 
  

1. Ümumi müddәalar 
  

1.1. Bu Qayda “Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş әmlakın leqallaşdırılmasına vә 
terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” vә “Hәdәfli maliyyә 
sanksiyaları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun 
olaraq hazırlanmışdır vә virtual aktivlәrlә aparılan әmәliyyatlar üzrә müştәri uyğunluğu 
tәdbirlәrinin görülmәsi hallarına vә әmәliyyat zәncirindә mәlumatların ötürülmәsinә dair 
tәlәblәri müәyyәn edir. 

1.2. Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә virtual aktivlәrlә әmәliyyatların 
aparılması üzrә xidmәtlәrin göstәrilmәsi qanunla buna icazә verilmiş virtual aktiv xidmәti 
tәminatçıları tәrәfindәn hәyata keçirilir. 

1.3. Virtual aktiv xidmәti tәminatçılarının özlәrinin virtual aktiv sahibi 
vә benefisiar qismindә çıxış etdiklәri әmәliyyatlara bu Qaydanın 3.3-cü bәndinin tәlәblәri 
şamil edilmir. 

1.4. Bu Qaydanın digәr müddәalarından asılı olmayaraq, virtual aktiv xidmәti 
tәminatçıları virtual aktivlәrlә aparılan әmәliyyatlar zamanı bu Qayda ilә müәyyәn edilmiş 
tәdbirlәrlә yanaşı, virtual aktiv sahibi vә benefisiarın hәdәfli maliyyә sanksiyalarının tәtbiq 
edilmәli şәxslәrin siyahısında olmasını müәyyәn etdikdә bu Qaydanın 1.1-ci bәndindә 
göstәrilәn qanunlara müvafiq tәdbirlәr görmәlidirlәr. 

  
2. Әsas anlayışlar 

  
2.1. Bu Qaydanın mәqsәdlәri üçün istifadә olunmuş anlayışlar aşağıdakı mәnaları 

ifadә edir: 
2.1.1. virtual aktiv sahibi – virtual aktivlәrlә әmәliyyatların aparılmasına sәrәncam 

verәn şәxs; 
2.1.2. benefisiar – xeyrinә virtual aktivlәrlә әmәliyyatlar hәyata keçirilәn şәxs; 
2.1.3. virtual aktiv – ödәniş vә ya investisiya mәqsәdilә mübadilә vasitәsi kimi çıxış 

edәn vә virtual aktivlәr dövriyyәsi sistemindә mövcud olan dәyәrin rәqәmsal ifadәsidir. 
Milli vә xarici valyutanın, qiymәtli kağızların, habelә törәmә maliyyә 
alәtlәrinin rәqәmsal qarşılığı virtual aktiv hesab edilmir; 

2.1.4. virtual aktiv xidmәti tәminatçısı – virtual aktivlәrin valyuta sәrvәtlәri, milli 
valyuta vә digәr virtual aktivlәrlә mübadilәsi, virtual aktivin saxlanılması üçün istifadә 
edilәn virtual aktiv hesabından vә ya cüzdanından virtual aktivin digәr virtual aktiv 
hesabına vә ya cüzdanına köçürülmәsi vә ya köçürmәnin tәşkil edilmәsi, virtual aktivlәrlә 
vә ya virtual aktivlәrә nәzarәt etmәk imkanı verәn alәtlәrlә 
әmәliyyatların aparılmasının (әqdlәrin bağlanmasının) vә ya 
onların saxlanılmasının tәşkil edilmәsi, virtual aktivlәrin alışı, satışı, mübadilәsi, 



ilkin yerlәşdirilmәsi vә ya saxlanılması ilә әlaqәdar maliyyә xidmәtlәrinin göstәrilmәsi vә 
ya göstәrilmәsindә iştirak edilmәsi fәaliyyәtlәrini müstәqil sahibkarlıq fәaliyyәti kimi 
hәyata keçirәn şәxslәr; 

2.1.5. emitent virtual aktiv xidmәti tәminatçısı – virtual aktivlәrlә әmәliyyat 
zamanı sәrәncamı qәbul edәn vә virtual aktivi göndәrәn şәxs; 

2.1.6. benefisiar virtual aktiv xidmәti tәminatçısı – virtual aktivi qәbul edәn 
vә benefisiarın istifadәsinә imkan yaradan şәxs; 

2.1.7. virtual aktiv hesabı – virtual aktivlәrlә әmәliyyatların aparılması üçün virtual 
aktiv xidmәti tәminatçısında açılmış hesab; 

2.1.8. virtual aktiv cüzdanı – virtual aktivlәrlә әmәliyyatların aparılması üçün 
virtual aktiv sahibinin nәzarәtindә olan proqram tәminatı vә ya texniki vasitә; 

2.1.9. hostsuz virtual aktiv cüzdanı – hәr hansı virtual aktiv xidmәt tәminatçısı 
tәrәfindәn saxlanılmayan, dәstәklәnmәyәn vә idarә olunmayan virtual aktiv cüzdanı; 

2.1.10. virtual aktiv cüzdanının ünvanı – virtual aktiv cüzdanını eynilәşdirәn hәrf 
vә rәqәmlәrin kombinasiyası; 

2.1.11. әmәliyyatın unikal istinad nömrәsi – virtual aktivlәrlә aparılan әmәliyyat 
zәncirindә әvvәldәn sonadәk әmәliyyatın izlәnmәsini mümkün edәn vә hәr bir әmәliyyat 
üçün unikal olaraq tәyin edilәn hәrf, rәqәm vә simvolların kombinasiyası; 

2.1.12. mәlumat ötürmә texnologiyası – virtual aktivlәrlә aparılan әmәliyyatlar 
zamanı virtual aktiv xidmәti tәminatçıları arasında virtual aktivlәr vә virtual aktiv sahibi 
vә benefisiar haqqında mәlumatları qarşı tәrәfә ötürmәyә imkan verәn texnologiya. 

  
3. Emitent virtual aktiv xidmәti tәminatçısının öhdәliklәri 

  
3.1. Emitent virtual aktiv xidmәti tәminatçısı virtual aktivlәrlә aparılan әmәliyyatdan 

әvvәl “Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş әmlakın leqallaşdırılmasına vә 
terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” Azәrbaycan Respublikası 
Qanununun (bundan sonra – ӘL/TMM Qanunu) tәlәblәrinә müvafiq olaraq müştәri 
uyğunluğu tәdbirlәri tәtbiq etmәlidir. 

3.2. Emitent virtual aktiv xidmәti tәminatçısı virtual aktivlәrlә aparılan әmәliyyat 
zamanı aşağıdakı mәlumatların olmasını tәmin edir: 

3.2.1. virtual aktiv sahibinin adı (fiziki şәxsin adı, soyadı vә atasının adı, hüquqi 
şәxsin adı vә tәşkilati hüquqi forması vә VÖEN-i); 

3.2.2. virtual aktiv sahibinin fәrdi eynilәşdirmә mәlumatları (doğum tarixi vә yeri, 
fәrdi identifikasiya nömrәsi, ünvanı vә ya milli identifikasiya nömrәsi haqqında 
mәlumatlar); 

3.2.3. virtual aktiv sahibinin virtual aktiv hesabının nömrәsi vә ya virtual 
aktiv cüzdanının ünvanı; 

3.2.4. әmәliyyatın unikal istinad nömrәsi; 
3.2.5. benefisiarın adı (fiziki şәxsin adı, soyadı vә atasının adı, hüquqi şәxsin adı vә 

tәşkilati hüquqi forması vә VÖEN-i); 
3.2.6. benefisiarın virtual aktiv hesabının nömrәsi vә ya virtual 

aktiv cüzdanının ünvanı. 
3.3. Emitent virtual aktiv xidmәti tәminatçısı virtual aktivlә әmәliyyat aparmadan 

әvvәl ӘL/TMM Qanununun 4.17-ci maddәsi nәzәrә alınmaqla bu Qaydanın 3.2.1-ci vә 
3.2.2-ci yarımbәndlәrindә virtual aktiv sahibi haqqında nәzәrdә tutulmuş 



mәlumatları verifikasiya etmәli vә qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş digәr müştәri 
uyğunluğu tәdbirlәrini hәyata keçirmәlidir. 

3.4. Emitent virtual aktiv xidmәti tәminatçısı virtual aktivlәrlә aparılan әmәliyyat 
zamanı bu Qaydanın 3.2-ci bәndindә göstәrilәn mәlumatları virtual aktivlәrlә aparılan 
әmәliyyat zәncirindә benefisiar virtual aktiv xidmәti tәminatçısına ötürmәlidir. 

3.5. Bu Qaydanın 3.2-ci bәndinin tәlәblәri virtual aktiv sahibi vә benefisiarın eyni 
şәxs olduğu hallara da şamil edilir. 

3.6. Emitent virtual aktiv xidmәti tәminatçısı virtual aktivlәrlә әmәliyyat aparmadan 
әvvәl әmәliyyatın digәr virtual aktiv xidmәti tәminatçısına vә ya hostsuz virtual 
aktiv cüzdanına hәyata keçirmәsini müәyyәn etmәlidir. 

3.7. Emitent virtual aktiv xidmәti tәminatçısı hostsuz virtual aktiv cüzdanı ilә 
aparılan әmәliyyatın risklilik dәrәcәsini vә hәmin risklәrә uyğun effektiv nәzarәt 
tәdbirlәrini müәyyәnlәşdirmәlidir. 

3.8. Emitent virtual aktiv xidmәti tәminatçısı hostsuz virtual aktiv cüzdanı ilә 
aparılan әmәliyyata münasibәtdә müәyyәn edilmiş risklilik dәrәcәsinә müvafiq olaraq 
әlavә mәhdudiyyәtlәr vә ya qadağalar tәtbiq etmәklә risklәrin minimallaşdırılmasına nail 
olmalıdır. 

  
4. Benefisiar virtual aktiv xidmәti tәminatçısının öhdәliklәri 

  
4.1. Benefisiar virtual aktiv xidmәti tәminatçısı virtual aktivlәrlә 

aparılan әmәliyyatdan әvvәl ӘL/TMM Qanununun tәlәblәrinә müvafiq olaraq müştәri 
uyğunluğu tәdbirlәri tәtbiq etmәli vә bu Qaydanın 3.2-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş 
mәlumatların tamlığını yoxlamalıdır. 

4.2. Benefisiar virtual aktiv xidmәti tәminatçısı virtual aktivlәrlә aparılan 
әmәliyyat zamanı ӘL/TMM Qanununun 4.17-ci maddәsi nәzәrә alınmaqla bu Qaydanın 
3.2.5-ci yarımbәndindә benefisiar haqqında nәzәrdә tutulmuş 
mәlumatları verifikasiya etmәli vә qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş digәr müştәri 
uyğunluğu tәdbirlәrini hәyata keçirmәlidir, habelә bu Qaydanın 3.2.6-cı yarımbәndindә 
qeyd olunan mәlumatın doğruluğunu yoxlamalıdır. 

4.3. Benefisiar virtual aktiv xidmәti tәminatçısı әmәliyyat zәncirindә emitent virtual 
aktiv xidmәti tәminatçısından әldә edilmiş mәlumatların dolğun olmadığını aşkar etdikdә 
qәbul edilәcәk qәrarı vә onun sәbәblәrini sәnәdlәşdirmәklә risk әsaslı yanaşma tәtbiq 
etmәli vә belә halların tәkrarlanmasından, yaxud işgüzar münasibәtdә olduğu virtual aktiv 
xidmәti tәminatçısı ilә işgüzar әlaqәlәrin sәviyyәsindәn asılı olaraq aşağıdakı tәdbirlәrdәn 
birini hәyata keçirmәlidir: 

4.3.1. әmәliyyatı icra etmәdәn emitent virtual aktiv xidmәti tәminatçısından virtual 
aktiv sahibi vә benefisiar haqqında mәlumatların tamlığının tәmin edilmәsini tәlәb etmәli; 

4.3.2. әmәliyyatın aparılmasından imtina etmәli. 
4.4. Benefisiar virtual aktiv xidmәti tәminatçısı bu Qaydanın 4.3-cü bәndindә 

nәzәrdә tutulmuş hallarda işgüzar münasibәtdә olduğu emitent virtual aktiv xidmәti 
tәminatçısı ilә işgüzar әlaqәlәrinә yenidәn baxmalı vә risk iştahası sәviyyәsinә uyğun 
olaraq işgüzar münasibәtlәrin dayandırılması vә ya lәğv edilmәsi istiqamәtindә tәdbirlәr 
görmәlidir. 
  

 



5. Mәlumat ötürmә texnologiyası 
  

5.1. Bu Qaydanın 3.2-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş mәlumatlar virtual aktivlәrlә 
aparılan әmәliyyatlar zamanı bir virtual aktiv xidmәti tәminatçısından digәrinә ötürülәrkәn 
qanunvericiliyin vә bu Qaydanın tәlәblәrinә cavab vermәyәn, virtual aktiv xidmәti 
tәminatçılarının öhdәliklәrinin icrasına mane olan kanallardan vә mәlumat 
ötürmә texnologiyalarından istifadә edilmәsinә yol verilmәmәlidir. Virtual aktiv xidmәti 
tәminatçısı virtual aktivlәrlә aparılan әmәliyyatı hәyata keçirmәzdәn әvvәl tәhlükәsiz 
şәbәkә kanallarının mövcudluğunu tәmin etmәlidir. 

5.2. Virtual aktiv xidmәti tәminatçısı tәrәfindәn istifadә edilәn mәlumat ötürmә 
texnologiyaları aşağıdakıları tәmin etmәlidir: 

5.2.1. virtual aktivlәrlә әmәliyyat aparılan zaman emitent virtual aktiv xidmәti 
tәminatçısı tәrәfindәn benefisiar virtual aktiv xidmәti tәminatçısının müәyyәn edilmәsini; 

5.2.2. virtual aktivlәrlә әmәliyyat aparılan zaman bu Qaydanın 3.2-ci bәndindә 
nәzәrdә tutulan mәlumatların emitent virtual aktiv xidmәti tәminatçısı tәrәfindәn dәrhal 
tam vә dolğun formada benefisiar virtual aktiv xidmәti tәminatçısına ötürülmәsini; 

5.2.3. emitent virtual aktiv xidmәti tәminatçısı tәrәfindәn böyük hәcmdә 
әmәliyyatların effektiv vә dәyişmәz şәkildә birdәn çox tәyinat nöqtәsinә 
hәyata keçirilmәsini; 

5.2.4. emitent virtual aktiv xidmәti tәminatçısı tәrәfindәn mәlumatların tәhlükәsiz vә 
qanunla qorunan sirr rejiminin tәlәblәrinә uyğun olaraq 
istifadәsinin, ötürülmәsinin tәmin edilmәsini, habelә 
qeydiyyatın aparılmasını asanlaşdırmaq üçün tamlığının vә әlçatanlığının qorunmasını; 

5.2.5. aşağıda qeyd edilәn mәqsәdlәr üçün virtual aktiv xidmәti tәminatçısı ilә digәr 
virtual aktiv xidmәti tәminatçısı arasında әlaqә kanalının yaradılmasını: 

5.2.5.1. işgüzar münasibәt qurulan digәr virtual aktiv xidmәti tәminatçısı barәdә bu 
Qaydanın 6.1.1-6.1.2-ci yarımbәndlәrindә qeyd olunan mәlumatları yoxlamaq; 

5.2.5.2. hәr hansı әmәliyyatın yüksәk riskli vә ya qadağan edilmiş fәaliyyәtlә bağlı 
olub-olmamasını müәyyәnlәşdirmәk mәqsәdilә digәr virtual aktiv xidmәti 
tәminatçısından mәlumat tәlәb etmәk. 

  
6. Virtual aktiv xidmәti tәminatçıları arasında işgüzar münasibәtlәrin qurulması 

  
6.1. Virtual aktiv xidmәti tәminatçısı digәr virtual aktiv xidmәti tәminatçıları ilә 

işgüzar münasibәtlәr yaradarkәn aşağıdakı tәdbirlәri görmәlidir: 
6.1.1. işgüzar münasibәt qurulan virtual aktiv xidmәti tәminatçısının fәaliyyәtinin 

mahiyyәtini anlamaq üçün zәruri mәlumatlar әldә etmәk; 
6.1.2. işgüzar münasibәt qurulan virtual aktiv xidmәti tәminatçısının nüfuzu, ona 

nәzarәtin keyfiyyәti, cinayәt yolu ilә әldә olunmuş әmlakın leqallaşdırılması vә 
terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsi cinayәtlәri üzrә araşdırmaya cәlb olunub-
olunmaması ilә bağlı açıq mәnbәlәrdәn mәlumat әldә etmәk; 

6.1.3. işgüzar münasibәt qurulan virtual aktiv xidmәti tәminatçısının daxili ӘL/TMM 
sistemini qiymәtlәndirmәk; 

6.1.4. yeni işgüzar münasibәtin yaradılması ilә bağlı rәhbәrliyin razılığını әldә 
etmәk. 



6.2. Virtual aktiv xidmәti tәminatçısı virtual aktivlәrlә aparılan әmәliyyatların hüquqi 
tәnzimlәnmәsi zәif olan vә ya ümumiyyәtlә mövcud olmayan xarici ölkәlәrdә (әrazilәrdә) 
fәaliyyәt göstәrәn virtual aktiv xidmәti tәminatçıları ilә işgüzar münasibәtlәrin yüksәk 
riskliliyini nәzәrә almalı vә güclәndirilmiş müştәri uyğunluğu tәdbirlәrini tәtbiq etmәlidir. 

6.3. Virtual aktivlәrlә aparılan әmәliyyatlara münasibәtdә cinayәt yolu ilә әldә 
edilmiş әmlakın leqallaşdırılması, terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsi vә kütlәvi qırğın 
silahlarının yayılması vә yayılmasının maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә sistemi zәif 
olan ölkәlәrdә (әrazilәrdә) yerlәşәn virtual aktiv xidmәti tәminatçıları ilә işgüzar 
münasibәtlәr zamanı risklәrin idarә edilmәsi üzrә әlavә tәdbirlәr (әmәliyyatlar üçün 
limit müәyyәnlәşdirmәk, onlar üzәrindә monitorinqi, hәmçinin uyğunluq 
tәdbirlәrini intensivlәşdirmәk vә s.) tәtbiq edilә bilәr. 

6.4. Virtual aktiv xidmәti tәminatçısı işgüzar münasibәtlәrin davam etdiyi müddәtdә 
qarşı tәrәfin ӘL/TMM sistemini vә daxili nәzarәt proqramını mütәmadi 
olaraq qiymәtlәndirmәli, bu sistemin müstәqil audit mexanizmi ilә әhatә olunub-
olunmadığını müәyyәn etmәlidir. Virtual aktiv xidmәti 
tәminatçısı qiymәtlәndirmә nәticәsindә qarşı tәrәfin bu tәlәblәrә 
cavab vermәdiyini müәyyәn etdikdә işgüzar münasibәtlәri dayandırmalıdır. 

  
7. Yekun müddәalar 

  
7.1. Virtual aktiv xidmәti tәminatçıları daxili qayda vә prosedurlarında nәzәrdә 

tutulduğu hallarda virtual aktivlәrlә aparılan әmәliyyatlarla bağlı әlavә tәlәblәr müәyyәn 
edә bilәrlәr. 

7.2. Virtual aktiv xidmәti tәminatçıları virtual aktivlәrlә aparılan әmәliyyatlar zamanı 
”Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş әmlakın leqallaşdırılmasına vә 
terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında“ vә “Hәdәfli maliyyә 
sanksiyaları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının qanunlarından irәli gәlәn tәlәblәrә 
әmәl etmәli, hәmçinin belә әmәliyyatların tәnzimlәnmәsinә, xarici maliyyә institutları vә 
virtual aktiv xidmәti tәminatçıları ilә işgüzar münasibәtlәrә dair daxili qayda 
vә prosedurlara, önlәyici tәdbirlәrә, o cümlәdәn elektron nәzarәt sistemlәrinә 
malik olmalıdırlar. 
  
  
  
 


