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Uçot sahəsində yeni 

reallıqlar, yeni tələblər 
Qanunun tələblərinə nə dərəcədə hazırıq? 
 

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununa 

edilmiş sonuncu dəyişikliklərə əsasən uçotun təşkili və aparılması artıq 

“Milli Mühasibat Uçotu Standartları” ilə deyil, Maliyyə Hesabatlarının 

Beynəlxalq Standartlarına (IFRS), Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri 

üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (IFRS SME) və 

İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına 

(IPSAS) əsasən yerinə yetiriləcəkdir.  

 

Aid olduğu kateqoriyadan asılı olaraq hüquqi şəxslər üçün mühasibat 

uçotunun aparılması üzrə tələblər aşağıdakı kimi müəyyən edilir: 

 

 Publik hüquqi şəxslər, ictimai əhəmiyyətli qurumlar üçün - yalnız 

IFRS 

 İri və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün – öz seçimlərindən asılı 

olaraq IFRS və ya IFRS SME 

 Kiçik və Mikro sahibkarlıq subyektləri – Azərbaycan Respublikası 

Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilən mikro və kiçik 

sahibkarlıq subyektlərində uçotun aparılması qaydaları və ya öz 

seçimlərindən asılı olaraq IFRS və ya IFRS SME 

 Qeyri-kommersiya təşkilatları – IPSAS prinsipləri əsasında  

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq 

edilən uçot qaydaları əsasında 
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Qanunvericiliyə edilən sonuncu dəyişikliklər həmçinin bu sahədə 

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinə verilən səlahiyyət ilə də 

yadda qalmışdır. Belə ki, büdcə təşkilatları və maliyyə institutları istisna  

olmaqla digər bütün kommersiya təşkilatlarında yuxarıda qeyd olunan 

tələblərə əməl edilməsinə nəzarət aparılan vergi yoxlamaları 

çərçivəsində Vergilər Nazirliyi tərəfindən həyata keçiriləcəkdir.  

 

Bunları bilmək vacibdir! 

 

 IFRS və IPSAS artıq Azərbaycan dilinə rəsmi tərcümə olunmuş 

və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin rəsmi internet 

səhifəsində dərc edilmişdir.  IFRS SME-nin 30 iyun 2019-cu ilə 

qədər dərc edilməsi gözlənilir. 

 

 Mühasibat uçotu haqqında qanuna əsasən mühasibat uçotu 

subyektləri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Vergi 

Məcəlləsi əsasında vergi orqanlarına təqdim edilən vergi 

hesabatları onların yuxarıda qeyd olunan qaydada hazırlanmalı 

olan maliyyə hesabatlarını əvəz etmir. 

 

 Vergi Məcəlləsinin 67-ci maddəsinə əsasən vergi ödəyicisi 

mühasibat uçotunu müəyyən edilmiş qaydada aparmadıqda 

vergi orqanları vergi öhdəliklərini əlaqəli məlumatlar əsasında 

hesablamaq hüququna malikdir. 

 

Faydalı linklər 

 

 Azərbaycan dilinə rəsmi tərcümə olunmuş IFRS  

 Azərbaycan dilinə rəsmi tərcümə olunmuş IPSAS 

 Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları 

 

 

Deloitte şirkətinin ixtisaslaşmış peşəkar komandası maliyyə 

hesabatlarının tərtib edilməsi, mühasibat uçotu siyasətlərinin  

hazırlanması, mühasibat uçotu üzrə təlim və məsləhət xidmətlərinin 

göstərilməsi də daxil olmaqla sizə bu sahədə tam dəstək verməyə 

hazırdır.   

 

Sual və təkliflərinizi gözləyirik. 
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Deloitte haqqında 

 

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. 
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