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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 4 may 2018-ci il tarixində “Mühasibat uçotu
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanununu imzalayıb (“Qanun”).
Dəyişikliklərə əsasən bütün mühasibat uçotu subyektləri Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) və qanunla müəyyən edilmiş uçot qaydalarına uyğun
olaraq maliyyə hesabatlarını tərtib etməli və mühasibat uçotunu aparmalıdırlar.
Bundan əlavə olaraq, Qanuna əsasən MHBS tərcümə edilib dərc olunduqdan sonra Milli
Mühasibat Uçotu Standartları ləğv olunacaqdır.
03 fevral 2016-cı il tarixindən etibarən “Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş
uçotun aparılması Qaydaları”nın qüvvədən düşməsi ilə əlaqədar olaraq kiçik və orta
sahibkarlıq (KOS) subyektləri Qanuna əsasən öz seçimlərindən asılı olaraq, maliyyə
hesabatlarını KOS Subyektləri üçün MHBS-a və ya MHBS-a uyğun tərtib etmək hüququna
malikdirlər.

Qanuna həmçinin bir neçə vacib yeni anlayışlar daxil edilmişdir. Belə ki, imtahandan
müvəffəqiyyətlə keçərək, peşəkar mühasib sertifikatını almış və peşəkar mühasib
təşkilatının üzvü olan şəxslər Peşəkar mühasib adı qazanaraq fəaliyyət göstərə bilər.
Paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin, qiymətli
kağızları fond birjasında dövriyyədə olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla, digər ictimai
əhəmiyyətli qurumların, iri sahibkarlıq subyektlərinin, büdcə təşkilatlarının və illik
maliyyə hesabatlarını və ya birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını dərc
edən publik hüquqi şəxslərin baş mühasibləri peşəkar mühasiblər olmalıdırlar.
Qanunun 4.3.7 və 4.3.8 maddələrinə uyğun olaraq Maliyyə Nazirliyi qeyri-kommersiya
qurumu olan peşəkar mühasib təşkilatının akkreditasiya olunmasını həyata keçirir və
peşəkar mühasib sertifikatı almış şəxslərin dövlət reyestrini aparır. Sertifikatlar yuxarıda
qeyd edilən qurumun təşkil etdiyi imtahandan müvəffəqiyyətlə keçdikdə beş il
müddətində qüvvədə qalır. Sertifikatın etibarlılıq müddəti sona çatdıqda peşəkar
mühasib yenidən imtahan verməlidir. İki dəfə sertifikat aldıqda, sonuncu sertifikat şəxsə
ömürlük verilir.
Bundan əlavə, Qanuna əsasən müəssisələr öz uçot siyasətini hazırlamalıdırlar. Verilən
anlayışa görə uçot siyasəti - maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi
zamanı mühasibat uçotu subyektləri tərəfindən tətbiq edilən konkret prinsiplər, əsaslar,
şərtlər və yanaşmalardır.
Mühasibat uçotu subyekti (kredit təşkilatları, sığorta şirkətləri, investisiya fondları və bu
fondların idarəçiləri, habelə qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxsləri istisna
olmaqla) tərəfindən Qanunda müəyyən edilmiş tələblərə uyğun olaraq mühasibat
uçotunun aparılmasına dövlət nəzarəti həmin subyektlərdə Vergilər Nazirliyi tərəfindən
dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri və vergi yoxlamaları aparılarkən həyata keçirilir.
Maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını auditor
rəyi ilə birlikdə dərc etməli olan kommersiya təşkilatlarının siyahısını (Qanunun 12.2-ci
maddəsində göstərilənlər istisna olmaqla) Vergilər Nazirliyi ildə bir dəfə hesabat ilindən
sonrakı ilin mart ayının 31-dək Maliyyə Nazirliyinə təqdim edir.
Qanunda qeyd olunduğu kimi, kommersiya təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasının
Vergi Məcəlləsi əsasında vergi orqanlarına təqdim etdikləri vergi hesabatları bu Qanunun
tələblərinə uyğun olaraq təqdim etdikləri maliyyə hesabatlarını əvəz etmir.
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