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Vergi və Hüquq xəbərləri

Peşəkar mühasib sertifikatının əldə
edilməsinin müddətləri müəyyən edildi
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 oktyabr 2018-ci il tarixli 464
nömrəli qərarına əsasən 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 tərəfindən peşəkar mühasib sertifikatının
əldə edilməsi müddətləri və ardıcıllığı aşağıdakı kimi müəyyən edilib:

1. illik maliyyə hesabatlarını və ya birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə
hesabatlarını dərc edən publik hüquqi şəxslərin baş mühasibləri - 2021-ci il
30 dekabradək;
2. iri sahibkarlıq subyektlərinin baş mühasibləri - 2022-ci il 30 dekabradək;
3. paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin
baş mühasibləri - 2022-ci il 30 dekabradək;

4. qiymətli kağızları fond birjasında dövriyyədə olan hüquqi şəxslər istisna
olmaqla, digər ictimai əhəmiyyətli qurumların baş mühasibləri - 2022-ci il 30
dekabradək;
5. büdcə təşkilatları üzrə:
5.1. mərkəzləşdirilmiş xərclərdən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının baş
mühasibləri - 2021-ci il 30 dekabradək;
5.2. yerli xərclərdən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının baş mühasibləri 2022-ci il 30 dekabradək.

deloitte.az
Deloitte adı Böyük Britaniyanın qanunvericiliyi əsasında qeydiyyatdan keçərək zəmanətlə məhdudlaşdırılmış Deloitte
Touche Tohmatsu Limited şəbəkəsinə daxil olan üzv şirkətlərdən birinə və ya bir neçəsinə və əlaqədar müəssisələrinə aid
ola bilər. DTTL və bu şəbəkəyə daxil olan hər bir üzv şirkət ayrı-ayrılıqda hüquqi şəxslər və müstəqil müəssisələrdir. DTTL
(həmçinin, “Deloitte Global”) müştərilərə xidmətlər göstərmir. DTTL və ona üzv şirkətlər barədə ətraflı məlumat üçün
www.deloitte.com/about səhifəsinə daxil olun.
Deloitte müxtəlif sənaye sahələrində çalışan dövlət müəssisələrinə və özəl müştərilərə audit, konsaltinq, maliyyə
məsləhəti, risklərin idarə edilməsi, vergi və digər əlaqədar xidmətlər göstərir. Dünya üzrə 150-dən çox ölkədə və ərazidə
müştərilərini beynəlxalq səviyyəli imkanlar, yüksək keyfiyyətdə xidmətlər və ən çətin iş məsələlərinin həlli üçün lazımi
ideyalar ilə təmin edən əlaqəli üzv şirkətlər şəbəkəsi ilə Deloitte, Fortune Global 500® üzrə beş şirkətdən dördünə öz
xidmətlərini göstərir. Deloitte-in təxminən 264,000-dən artıq peşəkar mütəxəssisinin təklif etdiyi fərq yaradan həllər
haqqında ətraflı məlumat üçün bizi Facebook, LinkedIn və ya Twitter səhifəmizdə izləyin.
Bu məlumatda yalnız ümumi informasiya əks olunur və Deloitte Touche Tohmatsu Limited şirkətlərindən, onun üzv
şirkətlərindən və ya əlaqədar müəssisələrdən (birlikdə “Deloitte Şəbəkəsi”) hər hansı biri bu məlumat vasitəsilə peşəkar
məsləhətləşmə və ya xidmətlər təmin etmir. Maliyyə fəaliyyətinizə və ya müəsissənizə təsir göstərə biləcək hər hansı
qərarlar qəbul etməzdən və ya tədbirlər görməzdən əvvəl peşəkar mütəxəssis ilə məsləhətləşmək daha
məqsədəuyğundur. Deloitte Şəbəkəsinə daxil olan heç bir müəssisə bu məlumata istinad edən hər hansı şəxsin məruz
qaldığı zərərə görə məsuliyyət daşımır.
Nobel pr. 25E
Bakı, AZ1025, Azәrbaycan
© 2018 Deloitte & Touche MMAC. Bütün hüquqlar qorunur.

