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MÜASİR DÖVÜRDӘ TӘSӘRRÜFAT UÇOTUNUN MAHİYYӘTİ VӘ ӘHӘMİYYӘTİ
Uçotun yaranmasının tarixi inkişafı
Uçot bir iqtisadi elm olmaqla onun yaranması vә inkişafı qәdim tarixә malikdir.
Mühasibat uçotunun bir elm kimi әsası Benedetto Kotruli (1458) vә Luka Paçolinin (1494)
әsәrlәrindә qeyd olunmuşdur.
Hәlә bizim eradan әvvәl 2000-ci ildә uçot sisteminin inkişafı Çindә, ikili mühasibatlığın
elementlәri isә qәdim Romada qeydә alınmışdır.
Mühasibat uçotunun әsasını ikitәrәfli yazılış üsulu tәşkil edir. Bu üsul ilk dәfә Roma
universitetinin professoru, İtaliyan riyaziyyatçı alimi Luka Paçoli tәrәfindәn tәtbiq edilmişdir.
Belә ki, O 1494-cü ildә özünün böyük әsәri olan “Hesablar vә yazılışlar haqda traktak”-ını
yazaraq uçotun ilk sistemlәşdirilmәsinin hәyata keçirmişdir. İkili sistem üzrә uçot
yazılışlarının aparılması qaydası vә mahiyyәti şәrh edilmiş bu әsәr müasir dövürdә dә
aktuallığını saxlayaraq uçot tәcrübәsindә istifadә olunur. Bu әsәr böyük riyaziyyata açılış
olmasına baxmayara, o, mühasibat üzrә ilk әsәrin müәllifi kimi tanınmışdır. Hәmin әsәrdәn
bir neçә әsr dövründә İtaliyada, Fransada, Almanyada, İngiltәrәdә mühasibat uçotu üzrә
dәrslik kimi istifadә edilmişdir. Luka Paçolinin 1494-cü ildә nәşr etdirdiyi “Mәblәğ” (“Summa”)
adlandırılan kitabının bir nüsxәsi XVI әsrdә Kiyevә gәtrilmiş vә Kiyev Kollecindә dinlәyicilәrә
hәmin kitabdan dәrs keçirilmişdir. Bununla yanaşı mühasibat uçotunun bir iqtisadi elm kimi
nәzәri vә metodiki әsasları daha sonra dünya ölkәlәrinin alimlәri vә mütәxәssislәri tәrәfindәn
inkişaf etdirilmişdir.
Azәrbaycanda uçotun qurulmasında müsttәsna rolu olan iqtisadçı Әliqulu Fәrәcov
1917-1920-ci illәrdә hesabdar- mühasilәr kursu açaraq onu dövrün tәlәblәrinә uyğun tәşkil
etmişdir. Bunun üçün o rus alim-mütәxәssislәrini Azәrbaycana dәvәt edәrәk, onların
tәcrübәsindәn istifadә etmişdir. Azәrbaycan iqtisadçısı Әliqulu Fәrәcovun davamçılarından
Sifariz Sәbzәliyev, Qәzәnfәr Abbasov, Qәhrәman Rzayev, Sәlim Müslümov, Süleyman
Qasımov, İbad Abbasov, Vaqif Quliyev, Әli Sadıqov, Әnvәr Salahov vә digәrlәri mühasibat
uçotu üzrә çoxlu sayda monoqrafiya vә dәrsliklәrin müәllifidir.
Dünya ölkәlәri iqtisadiyyatında baş verәn dәyişikliklәr uçotun sәrbәst elmә
çevrilmәsinә vә onun medodoloji prinsiplәrinin tәrkibinә şәrait yaratmışdır.
Tәsәrrüfat uçotunun növlәri vә onların xüsusiyyәtlәri.
Tәsәrrüfat fәaliyyәtindә müәssisәnin malik olduğu әmlakın artıb-azalması
әmәliyyatları tәsәrrüfat әmәliyyatları adlanır.
Tәsәrrüfat әmәliyyatları – Tәsәrrüfat subyektlәrinin әmlakını, kapitalını,
öhdәliklәrini, onların hәrәkәtlәrini, maliyyә nәticәlәrini vә ümumiyyәtlә maliyyә-tәsәrrüfat
fәaliyyәtini ayrı-ayrılıqda özündә әks etdirә bilәn faktlardır.
Tәsәrrüfat uçotu – Tәsәrrüfat prosesinә nәzarәt vә idarә etmәk mәqsәdiylә
onların müşahidәsi, ölçülmәsi vә qeyd edilmәsi sistemidir.
Azәrbaycan Respublikasında müasir şәaitdә tәsәrrüfat uçotu sistemi bir-biri ilә
әlaqәdar olan üç formada ifadә olunur: operativ uçot; statistik uçot vә mühasibat uçotu.
Lakin bu uçot formaları içәrisindә mühasibat uçotu aparıcı mövqe tutur.
Operativ uçot – Müәssisәnin maliyyә-tәsәrrüfat fәaliyyәtinә gündәlik nәzarәt
etmәk mәqsәdiylә mәlumatların şifahi formada operativ (anında) vә vaxtaşırı qeydә
alınmasıdır. Operativ uçot vasitәsi ilә müәssisәdә material ehtiyatlarının hәrәkәti,
mәhsul buraxılışının hәcmi vә satışı, malsatan vә malalanlarla hesablaşmaların hәyata
2

keçrilmәsi, әmәk haqqı fondunun istifadәsi vә s. üzrәindә gündәlik operativ nәzarәt
hәyata keçrilir.
Operativ uçotu digәr uçot formalarından fәrqlәndirәn göstәricilәr aşağıdakılarıdrı:

Operativ uçotun tәqdim olunması üçün vaxt müәyyәn olunmur, tәlәb
olunduğu halda aparılır;

Operativ uçot hәmin mәlumatlara tәlabat olduğu vәziyyәtdә hazırlanır
vә tәqdim olunur;

Operativ uçot sәnәdlәşdirilmәdәn hazırlanıb tәqdim olunur;

Operativ informasiya şifahi formada telefon, teleqraf, teletayp vә faksla
verilir.
Statistik uçot – iqtisadi prosses vә kütlәvi hadısәlәrin kәmiyyәt tәrәfini keyfiyyәt
tәrәfi ilә qarşılıqlı xarakterizә edir. Statistik uçot iqtisadiyyatın vәziyyәti onun inkişaf
tendensiyası , әhalinin say vә tәrkibini, doğum vә ölümünü, onların yaş, cins, ixtisas vә
s. göstәricilәri üzrә informasiyalıar toplayır vә araşdırma aparır. Statistik uçot
mәlumatları әsasında dövlәt idarәetmә orqanları proqnozları müәyyәn edir, iqtisadi
siyasәt sayәsindә qәrarlar qәbul edir, ölkә iqtisadiyyatının idarә olunması ilә әlaqәdar
olaraq konkret operativ tәdbirlәr görür.
Mühasibat uçotu – müәssisәnin maliyyә-tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tam, fasilәsiz vә
mövcud qanunçuluqla müәyyәn olunmuş sәnәdlәr әsasında, pul vә miqdar ifadәsindә
rәsimlәşdirlmәsidir.
Geniş mәnada mühasibat uçotu maliyyә xarakterli, pul ilә ifadә oluna bilәn iqtisadi
hadsәlәrin qeydiyyatdan keçirilib, tәsniflәşdirilmәsi vә hesabat şәklinә gәtrilәrәk tәqdim
olunması vә tәhlilini öyrәnәn bir elm sahәsidir.
Uçotda tәtbiq olunan ölçülәr.
Maliyyә-tәsәrrüfat fәaliyyәtini vә nәticәsini qiymәtlәndirmәk üçün uçotda
aşağıdakı ölçü vahidlәrindәn istifadә olunur:
Natual ölçü – uçota alınan obyektin natural istifadәdә ölçülmәsi ilә xarakterizә
olunur. Natural ölçü vahidlәri – kiloqam, ton,metr vә sairә hesab olunur. Onların kömәyi
ilә müxtәlif әmlakın (istehsal ehtiyatlarının, hazır mәhsulların, qeyri-maddi akitvlәrin vә
s.) miqdarını xarakterizә edәn göstәricilәr haqqında mәlumatlar әldә edilir.
Әmәk ölçüsü – Sәrf olunmuş iş vaxtı mәsrәflәrinin vahid vaxtla (iş günü, saat,
dәqiqә ilә) istifadә olunmasıdır.

Natural
ölçü
Pul
ölçüsü
әmәk
ölçüsü
3

Әmlak ölçüsü vasitәsi ilә işә görә işçilәrin hasilat norması, әmәk mәhsuldarılğı vә
müәssisә işçilәrinin әmәk haqqının hesablanması hәyata keçrilir. Әmlak ölçülәri әsas etibarı
ilә natural ölçülәrlә birlikdә tәtbiq olununr.
Pul ölçüsü – tәsәrrüfat әmәliyyatlarının natural vә әmәk ölçüsünün vasitәsiyә
hesablaşmalar, kreditlәr, gәlir vә xәrclәr, mәnfәәt vә zәrәrlәr, nizamnamә, ehiyat vә başqa
fondlar üzrәndә nәzarәt hәyta keçirilir. Azәrbaycan Respublikasında pul ölçüsü milli pul
vahidi olan manat hesab olunur. Xarici ölkәlәrlә iqtisadi әmәkdaşlıqda hesablaşmalar
zamanı hәmin ölkәlәrin pul vahidlәrindәn (Amerika dolları, Alman markası, Fransa frankı,
Rusiya rubili, Türkiyә lirәsi) istifadә edilir.
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MÜHASİBAT UÇOTUNUN PREDMETİ VӘ METODU

Mühasibat uçotunun predmeti vә obyektlәri.
Mühasibat uçotu – tәsәrrüfat subyektlәrinin bütün maliyyә - tәsәrrüfat fәaliyyәtinin
pul istifadәsindә, fasilәsiz, başdan-başa, sәnәdlәşdirilmiş vә mühasibat yazılışlarında ikili
yazılış üsulu ilә qaydaya salınması sistemini özündә әks etdirir.
Mühasibat uçotunun predmeti – müәssisәnin bütün әmlakını, öhdәliklәrini,
tәsәrrüfat әmәlyatlarını vә onların nәticәlәrini әks etdirәn informasiya sistemidir. Mühasibat
uçotunun predmeti hәr bir müәssisә vә ya şirkәtin mövcud olan әmlakı, onun әmәlә gәlmә
mәnbәlәri, hәrәkәti vә formalaşmasının әhatә edir.
Mühasibat uçotu subyektlәri – mülkiyyәt vә tәşkilatı hüquqi formasından aslı
olmayaraq Azәrbaycan Respublikası әrazisindә fәaliyyәt göstәrәn hüquqi şәxslәr, habelә
hüquqi şәxs yaratmadan sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşqul olan fiziki şәxslәrdir.
Mühasibat uçotunun obyektlәri – müәssisәnin әmlakı, onun әmәlә gәlmә
mәnbәlәri
vә
maliyyә-tәsәrrüfat
fәaliyyәti
prosesindә
yaranan
tәsәrrüfat
әmәliyyatlarıdır.Hazır mәhsullar, әsas vәsaitlәr, qeyri-maddi aktivlәr, pul vәsaitlәri, qiymәtli
kağızlar, maliyyә qoyuluşları, hesablaşmalar, әsas fondların vә digәr qiymәtlilәrin
köhnәlmәsi, kreditlәr, borclar, mәsrәflәr, gәlir vә xәrclәr, mәnfәәt vә zәrәlәr, nizamnamә,
ehtiyat vә başqa fondlar, eyni zamanda hesablar planında nәzәrdә tutulan digәr obyektlәr
aid edilir. Mühasibat uçotu obyektlәri sırasında tәdavül fondları xüsusi yer tutur.
Mühasibat uçotunun hesab planına uyğun olaraq tutulan mühasibat uçotunun
obyektlәri hökmәn sintetik, analitik vә subhesabalrda, mühasibat reqistlәrindә qarşılıqlı
әlaqәdә ikili yazılış üsuli ilә öz әksini tapmalıdır.

Mühasibat uçotunun metodu vә onun әsas elementlәri
Metod- öyrәnilәcәk obyektin tәminatını araşdırmaq üçün müxtәlif üsul vә prinsiplәrin
istifadә olunmasıdır.
Mühasibat uçotunun metodu – onun predmetinin öyrәnilmәsi üsullarıdır.
Mühasibat uçotunun metodu öz predmetinin hansı üsullar vә prinsiplәr vasitәsi ilә
öyrәnilmәsini yerinә yetirir.
Mühasibat uçotunun metodunun әsas elemntlәri bunlarıdır: sәnәdlәşmә,
qiymәtlәndirmә, kalkulyasiya, hesablar planı, iki tәrәfli yazılış, inventarizasiya, mühasibat
balansı vә digәr hesabat formaları.
Sәnәdlәşmә - İcra olunmuş tәsәrrüfat әmәliyyatını mühasibat uçotunda hüquqli
şәkildә sәnәdlәrlә rәsmiyyәtә salınmasıdır.
Hәr bir müәssisәdә icra olunan tәsәrrüfat әmәliyyatının sәnәdlәşdirilmәsi mühasibat
uçotunun әsas prinsiplәri hesab olunur.
Qiymәtlәndirmә- tәsәrrüfat vәsaitlәrinin dәyәrinin pulla ifadәsidir. Yәni bütün natural
vә digәr göstәricilәr pul ölçüsünә çevrilir vә bu әsasda müәssisә tәsәrrüfat vәsaitinin qiymәti
onların hәqiqi maya dәyәrinә әsaslanaraq müәyyәnlәşdirilir.
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Kalkulyasiya – mәhsul vahidinin, yaxud mәhsul dәstinin istehsalı vә satışı, hәmçinin,
iş vә xidmәtlәrin görülmәsi xәrclәrinin pul ifadәsindә hesablanmasıdır. Kalkulyasiya
mәhsulun maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsinә xidmәt edir.
Hesablar planı – mühasibat uçotunda әks olunmuş әmәliyyatların iqtisadi cәhәtdәn
qruplaşdırılmasıdır. Azәrbaycan Respublikasında Mühasibat Uçotu Hesablar planı
mәrkәzlәşmiş qaydada Respublika Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn tәrtib olunaraq hesabların
adları vә şifrәlәri müәyyәn olunmuşdur.
İkitәrәfli yazılış – baş vermiş tәsәrrüfat әmәlyatlarında eyni bir mәblәğin bir
mühasibat hesabının debetindә digәr hesabın kreditindә әks etdirilmişdir.
İnventarizasiya – müәyyәn tarixә müәssisә әmlaklarının faktiki mövcudluğu
haqqında mәlumaların uçot mәlumatları ilә üzlәşdirilәrәk artıq vә әskikgәlmәlәrin müәyyәn
edilmәsidir.
İnventarlaşma – balansın bütün aktiv vә passiv maddәlәrinin faktiki yoxlanmasının
aparılmasıdır. İnventarlaşma nәticәlәri xüsusi müәyyәn olunmuş sәnәdlә rәsmiyyәtә salınır.
Mühasibat balansı – konkret müәyyәn tarixә müәssisәnin özünә mәxsus vә cәlb
olunmuş vәsaitlәrinin iqtisadi cәhәtdәn qruplaşdırılması, onların yerlәşdirilmәsi vә pul
şәklindә ifadәsidir. Balansda bütün tәsәrrüfat vәsaitlәrinin ümumi yekunu hәmin vәsaitlәrin
әmәlә gәlmә mәnbәlәrinin yekuna bәrabәr olmalıdır.
Maliyyә hesabatı – müәyyәn dövr üçün müәssisәnin maliyyә-tәsәrrüfat fәaliyyәtinin
yekun göstәricilәrini xarakterizә edir.
Mühsibat (maliyyә) hesabatlarının nümunәvi formaları vә o cümlәdәn mühasibat
balansı, onların doldurulması qaydaları, Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi
tәrәfindәn müәyyәn edilir.
Mühasibat uçotunun bütün göstәrilәn metodoloji prinsip vә qaydaları bir-biylә sıx
surәtdә әlaqәdardır. Bütün bunlar mühasibat uçotu sistemini yaradır vә onu idarә olunmasını
tәmin edir.
Mühasibat uçotunun prinsiplәri

Mühasibat uçotunun prinsiplәri – mühasibat uçotunun qurulmasının bütün sonrakı
inkişaf yollarını әks etdirәn vә onu tәsdiq edәn bazanın әsasıdır.
Mühasibat uçotunun әsas prinsiplәri aşağıdakılardır:
* mühasibat uçotunun fasilәsizliyi – müәssisәnin yatrandığı gündәn lәğv edildiyi
günәdәk bütün fәaliyyәti dövründә mühasibat uçotunun fasilәsiz hәyata keçrilmәsi, lәğv
etmә zamanı mühasibat uçotunun xüsusi qaydasının tәtbiq olunmasıdır;
* mühasibat uçotu hesabalarının tәtbiqi - әmlak vә öhdәliyin hәrәkәti üzrә bütün
tәsәrrüfat әmәlyatları, gәlir vә xәrc, mәnfәәt vә zәrәr kimi bütün göstәricilәrin mühasibat
hesabalrında ikili yazılış üsulu ilә düzgün әks etdirilmәsidir;
* tәsәrrüfat әmәlyatlarının iqtisadi mәzmununu mәnaca onun qalan bütün
әlamәtlәrindәn üstünlüyünün tәminatı – müәssisәnin ilkin uçot sәnәdlәrindә mәzumu qeyd
olunan tәsәrrüfat әmәliyyatlarını uçot vә hesabatda әks etdirilmәsidir.
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* tәsәrrüfat fәaliyyәtindә ehtiyatlılığın tәminatı – müәssisәnin maliyyә nәticәlәrini
formalaşdırna zaman mәnfәәt vә zәrәrin uçot vә hesabatda әksini tapması üçün böyük
hazırlıq işinin – ehtiyatlığın tәmin edilmәsidir;
* qiymәtlәndirmәnin tәminatı – müәssisәnin bütün dövriyyә vә dövriyyәdәn kәnar
aktivlәrinin, öhdәliklәrinin bazar qiymәtlәrinә uyğunlaşdırılmasıdır.
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HESABLARIN TӘSNİFATI VӘ ONLARIN XARAKTERİSTİKASI

Mühasibat uçotunun Hesablar Planının kanseptula әsasları

Hesabalar Planı – mühasibat uçotunun müәyyәn edilmiş әlamәtlәri üzrә sintetik vә
sub hesabların qruplaşdırılması vә kodlaşdırılması cәdvәlidir.
“Hesablar planı” – termini uçot kateqoriyasının mahiyyәti vә mәzmununu daha yaxşı
xarakterizә edir.
İlk milli hesablar palnı 1937-ci ildә Almaniyada, 1947-ci ildә Fransada qәbul
olunmuşdur. Daha sonra dünya ölkәlәrindә 100- dәn artıq ölkәdә milli hesablar planı qәbul
olunmuşdur.
1995-ci ildә Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş 01
yanvar 1996 –cı ildәn tәtbiq edilmәyә başlamış vә müasir Milli Mühasibat Uçotu Standartları
(MMUS) qüvvәyә minәnәdәk istifadә edilmiş hesablar planı aşağıdak 9 bölmәni özündә
birlәşdirir:










Әsas vәsaitlәr vә digәr uzun müddәtli qoyuluşlar;
İstehsal ehtiyatları;
İstehsal mәsrәflәri;
Hazır mәhsul, mallar vә satış;
Pul vәsaitlәri;
Hesabalaşmalar;
Maliyyә nәticәlәri vә mәnfәәtin istifadәsi;
Kapitallar (fondlar) vә ehtiyatlar;
Kreditlәr vә maliyәlәşmәlәr;

Bunlardan başqa hesablar planına әlavә olunmuş 11 adda balans arxası hesablar
vardır.
Milli uçot standartları hazırlandığından hesablar palnının bu standartların
tәlәblәrinә cavab verә bilmәsi zәruriyyәti meydana çıxmışdır. Mәhz bu sәbәbdәn
Respublika Maliyyә Nazirliyinin Milli uçot standartları hazırlayan işçi heyyәti yeni
hesablar palnı hazırlamış vә onun Nazirliyin 2006-ci il 18 aprel tarixli İ-38 nömrәli әmri
ilә tәsdiq edilmişdir.
Yeni mühasibat
qruplaşdırılmışdır:










uçotu

hesabları

da
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bölmә

üzrә

aşağıdakı

kimi

“Uzunmüddәtli aktivlәr”
“Qısamüddәtli aktivlәr”
“Xalis aktivlәr (Kapital)”
“Uzunmüddәtli öhdәliklәr”
“Qısa müddәtli öhdәliklәr”
“Gәlirlәr”
“Xәrclәr”
“Mәnfәәt (zәrәr)”
“Mәnfәәt vergisi”
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Mühasibat uçotunun hesabları uçotu asanlaşdırmaq mәqsәdiylә sintetik,
suphesab vә analitik hesablara bölünmәklә hesablar planını tәçkil edir.
Hesablar planında istifadәni asanlaşdırmaq üçün hәr bir hesaba şifrә
verilir.Mühasibat uçotu yazılışları zamanı hesabın adı әvәzinә onun şifrәsi göstәrilir.
Hazırda respublikamızda mühasibat uçotunun hesablar planı Azәrbaycan Respublikası
Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn tәsdiqlәnmişdir.
Mühasibat uçotu hesablarının tәyinatına vә quruluşuna görә tәsnifatı.
Mühasibat uçotu hesablarının quruluşuna görә tәsnifatının әsasını hesablar
planında nәzәrdә tutulan hәr bir mühasibat hesabının standartı tәşkil edir.
Hesabların hәm tәyinatı vә quruluşuna, hәmdә iqtisadi mәzmununa görә tәsnifatı
bir-biri ilә sıx әlaqәdә olmaqla bir birlәrinin tamalıyır.
Mühasibat uçotu hesabları tәyinatına vә quruluşuna görә aşağıdakı hesablara
bölünür:






әsas hesablar;
nizamlayıcı hesablar;
bölüşdürücü hesablar;
kalkulyasiya edici hesablar;
müqaisә edici hesablar.

Әsas hesablar ona görә әsas hesablar adlanır ki, onlarda uçota alınan tәsәrrüfat
vasitәlәri vә onların әmәlә gәlmә mәnbәlәri müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin әsasını
tәşkil edir.

Әsas aktiv

әsas passiv

Hesablar

hesablar

Әsas aktiv, passiv
hesablar.
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Әsas aktiv hesablar material vә pul vәsaitinin mövcudluğunu vә hәrәkәtinin uçota
almaq üçün istifadә olunur. Әsas aktiv hesablara misal olaraq әsas vәsait, qeyri-maddi
aktivlәr, uzunmüddәtli maliyyә qoyuluşları, materiallar, bankdakı hesablaşma hesabı, kassa,
valyuta hesabı vә s. Hesabalr aid ola bilәr. Әsas passiv hesablardan fondların vәzyәtinin
dәyişmәsini vә s. Hesablaşmaların uçotunu aparmaq üçün istifadә edilir. Әsas passiv
hesablara nizamnamә kapitalı, ehtiyat kapitalı, әlavә kapital, bankın qısa vә uzun müddәtli
sudaları, qısa vә uzun müddәtli borclar, mal satanlarla hesablaşmalar vә s. Hesabalrı misal
göstәrmәk olar.
Әsas aktiv - passiv hesablardan debitor vә kreditorlarla hesablaşmaların uçotunu
aparmaq üçün istifadә edilir. Aktiv-passiv hesablara debitor vә kreditorlarla hesablaşmalar
vә başqa hesabları misal göstәrmәk olar.
Nizamlayıcı hesablar tәsәrrüfat vәsaitinin qiymәtinin vә yaxud onların mәnbәlәrinin
mәblәğini dәqiqlәşdirmәk üçün istifadә edilir.



Әlavә nizamlayıcı hesablar;
Kontar nizamlayıcı hesablar;

Әgәr balans hesabı üzrә vәsaitin qiymәtinin artırılması (qiymәtin artırılması) aparılırsa
onda vәsaitin qiymәtini nizamlayan hesab, әsas hesabı nizamlayan әlavә nizamlayıcı hesab
adlanır.
Kontar hesablar aktiv vә passiv hesabların göstәricilәrinin nizamlaşdırlması üçün
istifadә edilir. Belә hesablara “Әsas vәsaitlәrin köhnәlmәsi”, “Qeyri-maddi aktivlәrin
köhnәlmәsi”, “Azqiymәtli vә tez köhnәlәn әşyaların köhnәlmәsi” hesabları aiddir.
“Әsas vәsaitlәr” hesabının debet qalığının mәblәğindәn “Әsas vәsaitlәrin köhnәlmәsi”
hesabının kredit mәblәğini çıxmaqla әsas vәsaitin qiymәti nizamlaşdırılır vә onun qalıq
dәyәri müәyyәn edilir.
“Әsas vәsaitlәrin köhnәlmәsi” hesabı özünün xarakterinә görә sәrbәst әhәmiyyәtә dә
malikdir. Әsas vәsaitlәrin köhnәlmәsi qüvvәdә olan qanunvericilklә nәzәrdә tutulmuş
amortizasiya normalarına müvafiq olaraq hәr ay hesablanır.
Kontrpassiv hesablar әsas passiv hesabların göstәricilәrini dәqiqlәşdirmәk,
nizamlamaq üçün istifadә edilir vә balansın aktivindә yerlәşir. Kontrpassiv nizamlayıcı
hesaba misal olaraq “Mәnfәәtin istifadәsi” hesabını göstәrmәk olar.
Әmәliyyatları özündә әks etdirәn hesablar әmәliyyat hesabı adını daşıyır. Әmәliyyat
hesabları öz növbәsindә bir neçә qrupa bölünür. Onlar a.ağıdakılardan ibarәtdir:




Bölüşdürücü hesablar
Kalkulyasiya edici hesablar
Müqaisә edici hesablar

Bölüşdürücü hesablar öz növbәsindә iki qrupa: Toplayıb – bölüşdürücü, büdcә
bölüşdürücü hesabalra bölünür.
Toplayıb-bölüşdürücü hesablara misal olaraq
“Ümumtәsәrrüfat xәrclәri” hesabını göstәrmәk olar.

“Ümumistehsalat

xәrclәri”,
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Kalkulyasiya edici hesablar mәhsul istehsalı ilә әlaqәdar olan mәsrәflәrin ümumi
mәblәğini hesablamaq vә mәhsulun hәqiqi maya dәyәrini tәyin etmәk üçün istifadә edilir.
Kalkulyasiya edici hesablara “Әsas istehsalat”, “Kömәkçi istehsalat” hesabaları aid ola bilәr.
Müqaisә edici hesabalar tәsәrrüfat proseslәrindәn alınan nәticәni aşkar etmәk üçün
istifadә edilir. Bunauçot obyektinin iki qiymәtinin müqaisә edilmәsi yolu ilә nail olunur.
Müqaisә edici hesablara isal olaraq “Mәhsul satışı”, “Әsas vәsaitin satışı vә cari xaric
olmaları”, “Sair aktivlәrin satışı” hesablarını göstәrmәk olar.
Balans hesabları ilә yanaşı elә hesablarda tәtbiq edilir ki, onlar üzrә qalıq balansa
daxil edilmir. Balansarxası hesablar adını daşıyır. Balanarxası hesablarda müәssisәdә
müvәqqәti mövcud olan vә ona aid olmayan qiymәtlilәr, ödәmә qabiliyyәti olmayan
debitorların borclarının zәrlәrә silinәn mәblәği vә s. Eks etdirilir.

Mühasibat uçotu hesablarının iqtisadi mәzmununa görә tәsnifatı
Mühasibat uçotu hesablarının tәsnifatı – iqtisadi mәzmununa görә әmlakın, öhdәliyin
vә tәsәrrüfat әmәliyyatlarının oxşar nişanәlәr üzrә әks etdirilәn qruplaşdırılmasıdır.
Mühasibat uçotu hesabları iqtisadi mәzmununa görә aşağıdakı qruplara bölünür:




Müәssisәnin tәsәrrüfat vәsaitini uçota alan hesab;
Vәsaitin әmәlә gәlmә mәnbәlәrini uçota alan hesab;
Tәsәrrüfat proseslәrini uçota alan hesablar;

Tәsәrrüfat vәsaitlәrini uçota alan hesablar da öz növәsindә bir neçә yerә bölünür.
Onlar aşağıdakılarıdır:

hesablar.

Әsas vәsaitlәri, qeyri-maddi aktivlәri, kapital qoyuluşlarının uçota alan

Bu hesablarda әsas vәsait vә qeyri-maddi aktivlәr ilk dәyәrlә әks etdirilir. Әsas
vәsaitlәri vә qeyri-maddi aktivlәri tam xarakterizә etmәk üçün yalnız әsas vәsait vә qeyrimaddi aktivlәr hesabı kifayәt deyil, bu hesablarla yanaşı, әsas vәsaitin vә qeyri-maddi
aktivlәrin köhnәlmәsi hesablarından da istifadә edilir.


Uzunmüddәtli maliyyә qoyuluşları hesabı.

Bu hesabda – paylar vә sәhmәlәr, istiqrazlar vә verilmiş borclar uçota alınır.


Azqiymәti vә tez köhnәlәn әşyaları uçota alan hesablar.

Azqiymәtli vә tez köhnәlәn әşyalar iki: azqiymәtli vә tez köhnәlәn әşyalar vә
azqiymәtli tez köhnәlәn әşyaların köhnәlmәsi hesablarında uçota alınır.


İstehsal ehtiyatarını uçota alan hesablar:

Bu hesablarda әmәk әşyaları uçota alınır. Әmәk әşyalarına xammal, material,
yanacaq, ehtiyat hissәlәri vә i.a aiddir.



Hazır mәhsulları malları vә i.a uçota alan hesablar.
Debiotrlarla hesablaşmaları uçota alan hesablar.

Belә hesablara mal alanlarla
hesablaşmalar vә i.a hesablar aiddir.


hesablaşmalar,

tәhtәl

hesab

şәxslәrlә

Pul vәsaitlәrini uçota alan hesablar.
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Bu hesablarda müәssisәnin kassasında vә bankda olan hesablaşma
hesabındakı, valyuta hesabındakı pul vәsaitlәri әks etdirilir. Belә hesablara kassa,
bankdakı hesablaşma hesabı, valyuta hesabı vә bankda olan sair hesablar aiddir.


Yayındırılmış vәsaitlәri uçota alan hesablar.

Belә hesablarda müәssisәnin әsas fәaliyyәtinin dövriyyәsindәn yayındırılmış
yaxud tamamiylә götrülmüş vәsaitlәr әks etdirilir. Onlara “Mәnfәәtin istifadәsi” hesabı
aiddir.

Vәsaitin әmәlәgәlmә mәnbәlәri hesabları aşağıdakı qruplara bölünür:

Xüsusi vәsait mәnbәlәrini uçota alan hesablar. Bu qrup hesablarda
müәssisәnin әsas fәaliyyәti üçün tәyin edilmiş xüsusi vәsaitin әmәlә gәlmә mәnbәlәri
әks etdirilir. Belә hesablara nizamnamә kapitalı, әlavә kapital, ehtiyat kapitalı, xüsusi
tәyinatlı fondlar, bölüşdürülmәmiş mәnfәәt vә s.aiddir.

Xüsusi tәyinat mәnbәli hesablar. Bu hesablarda xüsusi mәqsәd üçün
tәyin edilmiş vәsait mәnbәlәri uçota alınır. Bәzi hallarda hәmin vәsait mәnbәlәri
müәssisәnin әsas fәaliyyәti üçün dә istifadә edilә bilәr. Belә hesablara әsas vәsaitin
köhnәlmәsi, mәqsәdli maliyyәlәşmәlәr vә daxil olmalar hesabları aid ola bilәr. Bank
kreditlәri hesabları hәmin hesablarda bankın qısa vә uzun müddәtli sudları uçota
alınır.

Kreditorlarla hesabalaşmalrı uçota alan hesablar. Burda müәssisәnin
başqa müәssisәlәrә, idarәlәrә vә ayrı-ayrı şәxslәrә olan kreditor borcları әks etdirilir.
Bu qrup hesablara mal satan vә podratçılarla hesablaşamlar, sosial- sığorta vә
tәminat üzrә hesablaşmalar, әmәyin ödәnişi üzrә hesablaşmalar, uzun vә qısa
müddәtli borclar tәsisşilәrlә hesablaşmalar, gәlcәk dövr gәlirlәri, qarçıdakı xәrclәr vә
ödәmәlәr üçün ehtiyatlar, şüpәli borclar üzrә ehtiyatlat aiddir.
Tәsәrrüfat proseslәrini uçota alan hesablar bir neçә yerә bölünür:


Tәchizat prosesini uçota lan hesablar.

Bu hesablarda tәchizat prosesi vә onunla әlaqәdar olan xәrclәr әks etdirilir. Bu
cür hesablara materiallar hesabı aiddir.


İstehsal prosesini uçota alan hesablar.

Belә hhesablara “ Әsas istehsalat”, “Kömәkçi istehsalat”, “Ümumiistehsalat
xәrclәri”, “Ümum tәsәrrüfat xәrclәri” vә s. Hesablar aiddir. Bu hesablar istehsalat
mәsrәflәri vә mәhsulun maya dәyәrini әks etdirmәk üçün nәzәrdә tutulub.


Satış prosesini uçota alan hesablar.

Bu hesablardan satış prosesini vә satışda әldә edilәn nәticәlәri aşkara çıxarmaq
üçün istifadә edilir. Bu cür hesablara “Satış”, “Әsas vәsaitin satışı vә s xaricolmaları”,
“Sair aktivlәrin satışı” hesabına aid etmәk olar.
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MÜHASİBAT UÇOTUNDA İKİLİ YAZILIŞ VӘ HESABLARIN QURULUŞU

Hesabların müxabirlәşmәsi vә ikitәrәfli yazılış üsulu
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının mühasibat uçotu hesabında әks edilmәsi zamanı hәmin
әmәliyyatın hansı hesabın debeti vә ya kreditindә yazılmasını müәyyәnlәşdirmәk çox
vacibdir. Tәsәrrüfat әmәliyyatları zamanı uyğun hesablar arasındakı qarşılıqlı әlaqә
müxabirlәşmә adlanır.
Hesabların müxabirlәşmәsi tәsәrrüfat әmәliyyatlarının iqtisadi mәzmunu ilә
şәrtlәndiyindәn, hәr bir müxabirlәşmәnin arxasında nә kimi iqtisadi mәzmunun dayanması
müәyyәn edilә bilir. Mәsәlәn:
Dt

Kt

221-kassa

223-hesablaşma hesabı

1500 manat

Bu o demәkdir ki, müәssisәnin kassasında bankdakı hesablaşma hesabından 1500
manat mәblәğindә pul alınmışdır.
İkitәrәfli yazılış üsulu – tәsәrrüfat әmәliyyatlarının mühasibat uçotu hesablarında eyni
mәblәğdә bir hesabın debetindә vә digәr hesabın kreditindә qarşılıqlı әks etdirilmәsidir.
İkili yazılış metodunun idarәetmә sistemindә böyük nәzarәt әhәmiyyәti vardır.
Mühasibat uçotunda ikitәrәfli yazılış üsulunun vacibliyi müәssisәnin mühasibat balansında
әmlakın qruplaşdırıması vә yerlәşmәsi metodunun tәlәbindәn irәli gәlir.
Yazılış iki formada aparılır:



Sadә yazılış
Mürәkkәb yazılış

Tәsәrrüfat әmәliyyatı zamanı eyni bir mәblәğin bir hesabın debeindә vә digәr hesabın
kreditindә әks olunması sadә yazılış adlanır.
Mәsәlәn, müәssisәnin bankdakı hesablaşma hesabından kassasına 700 manat pul
vәsaiti daxil olmuşdur. Baş verәn әmәliyyatla әlaqәdar olaraq aşağıdakı yazılış aparılır:
Dt
“Kassa”

Kt
“Hesablaşma hesabı”

700 manat

Göstәrilәn әmәliyyat nәticәsindә müәssisәnin bankdakı hesablaşma hesabındakı pul
vәsaiti 700 manat azalmış vә kassada pul vәsaiti hәmin mәblәğ qәdәr artmışdır. Bu
әmәliyyat sadә yazılış adlanır.
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının bir hesabın debetindәn bir neçә hesabın kreditinә vә ya
bir hesabın kreditindәn bir neçә hesabın debetinә edilәn yazılış mürәkkәb yazılış adlanır.
Mәsәlәn: Müәssisә kassasından işçilәrә әmәk haqqı ödәnişi üçün 50 min manat v ә
tәhtәl hesab şәxslәrә 30 mina manat nağd pul ölәmişdir. Hәmin әmәliyyat nәticәsindә
müәssisә kassasındakı pul vәsaiti 80 min manat azalmışdır. Hәmin әmәliyyat nәticәsindә
әmәk haqqının ödәnilmәsi üzrә işçi heyyәtinә olan borc 50 min manat azalmış, tәhtәlhesab
şәxslәrin müәssisәyә olan borcu isә 30 min manat artmışdır.
Dt

Kt
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1.“Әmәk ödәnişi üzrә işçi

“Kassa” 50 000 manat

heyyәti ilә hesablaşmalar”

2.“Tәhtәlhesab şәxslәrlә

“Kassa” 30 000 manat

hesablaşmalar”

Burada nәzәrә almaq lazımdır ki, “Kassa” hesabı aktiv hesabdır vә hәmin hesabda
azalma onun kreditindә әks olunur, “Әmәk ödәnişi üzrә işçi heyyәti ilә hesablaşmalar”
hesabı passiv hesabdır vә hәmin hesaba daxil olan mәblәğlәr onun kreditindә әks olunur,
“Tәhtәlhesab şәxslәrlә hesablaşmalar” hesabi aktiv-passiv hesab olduğu üçün ona daxil
olan vәsait hesabın debetindә әks olunur. Belәliklә, göstәrilәn әmәliyyat iki hesabın debetinә
vә bir hesabın kreditindә әks etdirilir. Bu misalda göstәrilәn yazılış mürәkkәb yazılış adlanır.

Mühasibat hesablarının quruluşu
Xarici görnüşünә görә hesablar ikitәrәfli cәdvәl formasında tәrtib olunur.
Mühasibat hesablarında tәsәrrüfat әmәliyyatları davamlı vә arasıkәsilmәz qaydada
qeyd edilir. Hәr ayın sonunda hesablar üzrә dövriyyә vә qalıq mәblәğlәri hesablanır. Dövrün
sonuna qalıq hesabın aktiv vә ya passiv olmasından aslı olaraq fәrqli qaydada hesablanır.
Hesab üzrә cari ayın әvvәlinә olan qalıq keçәn ayın sonuna olan qalığa bәrabәrdir.
Hesabın quruluşu a.ağıdakı formada müәyyәn olunmuşdur.

Debet

Hesabın

adı

Kredit

İlk qalıq: Q1

İlk qalıq Q1

Tәsәrrüfat әmәliyyatları:
1.
2.
3.
vә sair
Debet dövriyyәsinin
Cәmi:
Son qalıq: Q2

Tәsәrrüfat әmәliyyatları:
1.
2.
3.
vә sair
Kredit dövriyyәsinin
Cәmi:
Son qalıq: Q2

Sxemdә göründüyü kimi, mühasibat hesabında aşağıdakı elementlәr әks olunur:
● dövrün әvvәlinә qalıq (ilk qalıq) ;
● dövür әrzindә debet üzrә tәsәrrüfat әmәliyyatları;
● dövr әrzindә kredit üzrә tәsәrrüfat әmәliyyatları;
● debet dövriyyәsinin cәmi;
● kredit dövriyyәsinin cәmi;
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● dövrün sonuna qalıq (son qalıq).
Hesabın sol tәrәfi debet (qısaldılmış şәkildә dt), sağ tәrәfi isә kredit (qısalmış şәkildә
kt) adlanır. Hesabda müәyyәn devirdә әks olunmuş debet vә kredit üzrә yazılışların yekunu,
ilk vә son qalıq (saldo) adlanır.
Hesabın debetinbdә әks olunmuş mәblәğlәrin yekunu onun debet dövriyyәsini, kredit
hissәsindә isә әks olumuş mәblәğlәr kredit dövriyyәsini әks etdirir.

Aktiv vә passiv hesabların xüsusiyyәtlәri
Mühasibat uçotu hesabı tәsәrrüfat әmәliyyatları haqqında mәlumatların saxlanması
üçün vahid әsasdır.
Aktiv hesablarda – müәssisә әmlakının müxtәlif formalarının qalığı, tәrkibi vә
hәrәkәti әks olunaraq, qalıq ancaq hesabın debitindә ola bilәr. Bu qrup hesablara “Әsas
vәsaitlәr” hesabı, “Materiallar” hesabı, “Kassa” hesabı, “Qeyri-maddi aktivlәr” hesabı,
“Hesablaşma hesabı” vә s. daxildir. Aktiv hesablarda qalıq (saldo) ancaq hesabın debetindә
ola bilәr.
Mühasibat uçotunda aktiv hesabların quruluşunu aşağıdakı formada göstәrmәk olar.

Debet

Hesabın

adı

Kredit

İlk qalıq: Q1
Artan tәsәrrüfat
әmәliyyatları: (+)
1.
2.
3.
vә sair

Azalan tәsәrrüfat
әmәliyyatları: (-)
1.
2.
3.
vә sair

Debet dövriyyәsinin
Cәmi:
Son qalıq: Q2

Kredit dövriyyәsinin
Cәmi:

Bir qayda olaraq mühasibat hesablarında hesabat dövrünün әvvәlinәәks olunmuş
qalıq Q1 işarәsi, hesabat dövrünün sonuna olan qalıq isә Q2 işarәsi formasında göstәrilir.
Mühasibat uçotunda aktiv hesabın debet tәrәfindә hesabatdövrünün әvvәlinә olan
qalıq, tәsәrrüfat әmәliyyatı nәticәsindә baş verәn artma dövriyyәsi vә dövrün sonuna olan
qalıq müәyyәn olunur. Hesabın kreditindә isә tәsәrrüfat әmәliyyatı nәticәsindә әmәlә gәlәn
azalma әks olunmuş olur.Nәticә etibarı ilә aktiv hesablarda hesabın debetindә vәsaitin
artması, kreditindә isә vәsaitin azalması әks olunur.
Mühasibat uçotunda aktiv hesablarda son qalığı müәyyәn etmәk üçün aktiv hesabın
ilk debet qalığı mәblәğinin üzәrindә hesabın debet dövriyyәsini әlavә etmәklә alınan
mәblәğdәn kredit dövriyyәsinin mәblәğini çıxmaq lazımdır. Aktiv hesablarda hesabat
dövrünün sonuna hesabın yalnız debet qalığı olur.
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Passiv hesabalara – müәssisә әmlakının formalaşması mәnbәlәrini, onların
mәblәği, tәrkibi, hәrәkәti vә öhdәliklәrini göstәrәn mühasibat hesabları aiddir. Bu hesablar
“Nizamnamә kapitalı”, “Qısa müddәtli bank kreditlәri”, “Ehtiyat kapitalı”, “Әmәyin ödәnmәsi
üzrә işçi heyyәti ilә hesablaşmalar” vә s. hesablar daxildir. Passiv hesablarfda qalıq (saldo)
ancaq hesabın kreditindә ola bilәr.
Mühasibat uçotunda passiv hesabın kredit tәrәfindәn hesabat dövrünün әvvәlinә ilk
qalıq (saldo), tәsәrrüfat әmәliyyatı nәticәsindә baş verәn artma dövriyyәsi vә dövrün
sonuna olan vәsait qalığı әks olunur. Hesabın debetindә isә tәsәrrüfat әmәliyyatı nәticәsindә
әmәlә gәlәn vәsaitin azalma dövriyyәsi göstәrilir.
Mühasibat uçotunda passiv hesabların qurluşunu aşağıdakı formada göstәrmәk olar.

Debet

Hesabın

Azalan tәsәrrüfat
әmәliyyatları:
1.
2.
vә sair(-)
Debet dövriyyәsinin
Cәmi:

adı

Kredit

İlk qalıq: Q1
Artan tәsәrrüfat
әmәliyyatları:
1.
2.
vә sair(+)
Kredit dövriyyәsinin
Cәmi:
Son qalıq: Q2

Mühasibat uçotunda passiv hesablarda son qalığı müәyyәn etmәk üçün passiv
hesabın ilk kredit qalığı mәblәğinin üzәrinә hesabın kredit dövriyyәsini әlavә etmәklә alınan
mәblәğdәn debet dövriyyәsinin mәblәğini çıxarmaq lazımdır. Passiv hesablarda hesabat
dövrünün sonuna hesabın yalnız kredit qalığı olur.
Aktiv-passiv hesabların tәyinatında aktiv vә passiv hesabların göstәricilәri olur.
Aktiv vә passiv hesablarda debet vә kreditin tәyinatı da müxtәlif olmaqla aparılan әmәliyyat
yazılışları bir-birndәn fәrqlәnir. Bu halda hesabda debet vә kredit qalığı vә ya eyni zamanda
debet vә hәm dә kredit qalığı ola bilәr. Bu hesablara “Maddi sәrvәtlәrin yenidәn
qiymәtlәndirilmәsi”, “Tәhtәlhesab şәxslәrlә hesablaşmalar”, “Müxtәlif debitor vә kreditorlarla
hesablaşmalar”, “Mәnfәәt vә zәrәr” hesabları vә s. aiddir.
Aktiv-passiv hesablarda hәr bir hesab üzrә son debitor borcunun vәziyyәtini
müәyyәnlәşdirmәk üçün ilk qalığın (debet borcunun)üzәrinә ay әrzindә debitor borcunun
artmasını toplayıb hәmin ay әrzindә debitor borcunun azalmasını çıxmaq lazımdır.
Aktiv-passiv hesablarda hәr bir hesab üzrә son kreditor borcunun vәziyyәtini
müәyyәnlәşdirmәk üçün ilk qalığın (kreditor borcunun) üzәrinә ay әrzindә kreditor borcunun
artmasını әlavә edib hәmin ay әrzindә kreditor borcunun azalmasını çıxmaq lazımdır.
Mühasibat uçotunda aktiv-passiv hesabların quruluşunu aşağıdakı formada
göstәrmәk olar:
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Debet

Aktiv – passiv hesab
1.İlk qalıq:
Q1p (debitor borcu)

1.İlk qalıq:
Q1a (debitor borcu)
3.Debitor
artması:
5.Kreditor
azalması:

Kredit

borcunun

4.
artması:
borcunun
6.
azalması:

Kreditor

borcunun

Debitor

borcunun

Son qalıq: Q2a=(1+3-6)

Son qalıq: Q2p=(2+4-5)

(Debitor borcunun vәziyyәti)

(Kreditor borcunun vәziyyәti)
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SİNTETİK VӘ ANALİTİK UÇOT

Sintetik vә analitik uçot hesabları, subhesablar
Mühasibat uçotunun metodoloji prinsiplәrinin tәnzimlәnmәsi “Mühasibat uçotu
haqqında” Azәrbaycan Respublikasının 24 mart 1995- ci il Qanunu ilә Azәrbaycan
Respublikası Maliyyә Nazirliyinә hәvalә olunmuşdur.
Mühasibat uçotu hesabları sintetik, analitik vә subhesablara bölünür.
Sintetik hesablar – maliyyә tәsәrrüfat elementlәrinin iqtisadi göstәricilәrinә görә
mәlumatların ümumi qruplaşdırılmış formasıdır.
Belә hesablara “Әsas vәsaitlәr”, “Materiallar”, “Әmәyin ödәnişiüzrә içşi heyәti ilә
hesablaşmalar”, “Hesablaşma hesabı”, “Kassa” vә s. daxildir.
Subhesablar – qruplaşdırılmış analitik uçot mәlumatlarını özündә әks etdirmәklә
sintetik hesabın bir hissәsidir.
Analitik hesablar – subhesabların tәrkib hissәlәrini özündә әks etdirmәklә mәblәğ
vә natural ölçülәr daha geniş formada analitik uçotda istifadә olunur. Sintetik, sub vә analitik
hesablar bir-biri ilә sıx şәkildә әlaqәdardır.
Bütün mühasibat uçotu hesablarına subhesablar açılmasına ehtiyac yoxdur.
Subhesablar o hesablara açılır ki, hәmin hesabların uçota aldığı obyektlәrin әhatәsi daha
daha genişdir. Mәsәlәn, “Materiallar” hesabına 8 subhesab açılmışdır ki, bunlar
a.ağıdakılardır:
-

xammal vә materiallar;
satın alınmış yarımfabrikatlar vә kompleklәşdirici mәmulatlar;
yanacaq;
tara vә tara materialları;
ehtiyat hissәlәri;
sair materiallar;
emal üçün kәnara verilmiş materiallar;
tikinti materialları.

Burada “Materiallar” – sintetik hesab, materialların sәkkiz tәrtib hissәsi subhesab,
subhesabların hәr birinin tәrtib hissәsi isә analitik hesab adlanır.
Azәrbaycan Respublikasının vahid mühasibat uçotu vә hesabtı sistemi yaratmaq
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn hәyata keçirilir.

Sintetik vә analitik hesablar üzrә dövriyyә cәdvәllәrinin tәrtibi
Sintetik uçot – maliyyә tәsәrrüfat fәaliyyәtinin ümumi iqtisadi göstәricilәrinin sintetik
hesablarda yalnız pul istifadәsindә öz әksini tapmasıdır.
Analitik uçot – sintetik uçotun iqtisadi göstәricilәrini genişlәndirmәk mәqsәdilә
mәblәğ vә natural ölçüdә analitik hesablara öz әksini tapmasıdır.
Maliyyә mühasibat hesabının daha aydın vә yığcam olması üçün müxtәlif formalı
cәdvәllәrdәn istifadә olunur.
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Sintetik dövriyyә cәdvәli – pul ölçüsü ilә ifadә olunan, öhdәlik әmәliyyatlar haqda
göstәricilәrin ümumilәşdirilmiş formasıdır.
Analitik dövriyyә cәdvәli – natural, pul vә әmәk ölçüsü ilә ifadә olunan әmәliyyat
növünün sintetik uçotda әks etdirilәn mәzmununun açılış formasıdır.
Sintetik vә analitik dövriyyә cәdvәllәrinin tәrtibi üçün müәssisәdә әmәliyyatların
mәzmununa uyğun olaraq misalları izah edәk:

1) Alıcıdan 100,00 manat kassaya mәdaxil edilib:
Debet
“Kassa”
hesabı

Kredit
“Alıcılar”
hesabı

Mәblәğ
100,00

2) Kassadan 40,00 manat pul bankadakı hesablaşma hesabına verilir:
Debet
“Hesablaşma
hesabı”

Kredit
“Kassa”
hesabı

Mәblәğ
40,00

3) Bankdan 150,00 manat mәblәğindә qısa müddәtli kredit alınıb:
Debet
“Bank
hesablaşma hesabı”

Kredit
“Qısamüddәtli
bank kreditlәri”

Mәblәğ
150,00

4) Tәsisçi tәrәfindәn müәssisәnin nizamnamә kapitalına 200,00 manat
dәyәrindә avadanlıq, bank hesablaşma hesabın isә 100,00 manat pul qoyulub:
Debet
“Әsas vәsait”

Kredit
“Nizamnamә
kapitalı”

Mәblәğ
200,00

Kredit
“Nizamnamә
kapitalı”

Mәblәğ
100,00

Hәmçinin:
Debet
“Bank
hesablaşma hesabı”

5) Malsatan bankdakı hesablaşma hesabından 50,00 manat ödәnib:
Debet
Kredit
“Malsatanlarla
“Hesablaşma
hesablaşmalar”
hesabı”

Mәblәğ
50,00

6) Kassadan 30, 00 manat kreditin ödәnilmәsinә yönәldilib:
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Debet
Kredit
“Qısamüddәtli
“Kassa”
bank kreditlәri”
hesabı

Mәblәğ
30,00

7)İçşilәrә kassadan 25,00 manat әmәk haqqı verilib:

Debet
Kredit
“Әmәyin
“Kassa”
ödәnişi üzrә işçi hesabı
heyyәti
ilә
hesablaşmalar”

Mәblәğ
25,00

Yuxarıdakı sxemdә verilәn әmәliyyatları sintetik dövriyyә cәdvәli şәklindә göstәrmәk
olar.

SİNTETİK DÖVRİYYӘ CӘDVӘLİ
Mart 2016-ci il

№
Hesabın adı
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Әsas vәsait
Material
İstehsal
Mallar
Kassa
Bankda
hesablaşma
hesabı
7. Alıcılar
8. Nizamnamә
kapitalı
9. Qısa
müddәtli
bank krediti
10. Malsatan
11. Әmәyin
ödәnişi
üzrә işçi heyyәti ilә
hesablaşma
Yekun:

İlk qalıq

Dövriyyә

Son qalıq

DT
2500
400
80
250
10
540

KT
-

DT
200
100
290

KT
95
50

DT
2700
400
80
250
15
780

KT
-

-

3000

-

100
300

-

100
3300

-

350

30

150

-

470

-

350
80

50
25

-

-

300
55

3780

3780

695

695

4225

4225
20

Misal: 1) Kürsünün ayın әvvәlinә qalığı 10 әdәd olmaqla, vahidinin qiymәti 50,00
manatdır. Ay әrzindә 30 әdәddaxil olub, 5 әdәd çıxıb. Ayın sonuna 35 әdәd qalıb.
2) Masanın ayın әvvәlinә qalığı 30 әdәd olmaqla, vahididnin 100,00 manatdır. Ay
әrzindә daxil olmayıb vә 10 әdәd çıxıb.Son qalıq 20 әdәd tәşkil edir.
3) Dolabın ayın әvvәlinә qalığı 40 әdәd olmaqla, vahidinin qiymәti 200,00 manatdır.Ay
әrzindә 10 әdәd daxil olub, 50 әdәd çıxıb. Ayın sonuna qalıq qalmayıb.

ANALİTİK DÖVRİYYӘ CӘDVӘLİ
Mart 2015-ci il
(manatla)

1.

Kürsü

әdәd

10

500,00

30

1500,00

5

250,00

2.

Masa

dәd

30

3000,00

-

-

10

1000,00

3.

Dolab
әdәd
Yekun:

40
80

8000,00
11500,00

10
40

2000,00
3500,00

50
65

10000,00
11250,00

01.04.2015-ci
ilә qalıq
Mәblәği

Mәblәği

Miqdarı

Mәblәği

Mart 2015-ci ildә dövriyyә
debet
kredit

Miqdarı

01.03.2015-ci
ilә qalıq

Miqdarı

Ölçü
vahidi

Mәblәği

Materialın,
malın adı

Miqdarı

Sıra
№-si

1750,00
5
2000,00
0
55

3750,00
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MÜHASİBAT UÇOTUNDA SӘNӘDLӘŞMӘ VӘ UÇOT REGİSTERLӘRİ

Mühasibat sәnәdlәri vә onların tәrtibi
Baş verәn hәr bir tәsәrrüfat әmәliyyatı mәzmunundan vә hәcmindәn aslı olmayaraq
mütlәq rәsmiyyәtә salınmalıdır.
Sәnәdlәşmә - istehsalat, maliyyә vә tәsәrrüfat әmәliyyatının hüquq şәklindә
sәnәdlәrlә rәsmiyyәtә salınmasıdır.
Sәnәdlәşmә:
● müvafiq әmәliyyatın baş vermә faktını tәsdiq edir;
● hesablar sistemindә yazılış aparmaq üçün әsas hesab olunur;
● müәssisәdә materialların vә pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә gündәlik nәzarәt edir;
● material, pul vә әmәk resuslarının artıq sәrf olunmasının qarşısını alır;
● müxtәlif әmәliyyatların qanuna vә mәqsәdәuyğun olmasını müәyyәn edir;
● hesablaşma, tәdiyә, kredit әmәliyyatlarında baş verәn qanunsuzluqların qarşısını
alır;
● tәsәrrüfat-maliyyә fәaliyyәtinin idarә olunmasına analitik nәzarәt edir;
● müәssisә rәhbәrinin idarәetmә qabiliyyәtini formalaşdırır.
Sәnәdlәr – tәsәrrüfat әmәliyyatlarının baş vermәsini tәsdiq edәn, ona hüquqi әsas
verәn vә lazimi rekvizitlәri olan yazılı şәhadәtnamәdir.
Sәnәd sözü latınca (docmentum) yazılı vәsiqә, şәhadәtnamә sözünә uyğun olub,hәr
bir müәssisәdә onun informasiya sistemini tәşkil edir. Mühasibat sәnәdlәri ilkin, cari vә son
nәzarәtin tәşkilini tәmin edir.
Sәnәdlәr hәr bir әmәliyyatın yerinә yetirilmәsinә sәrәncam verәn vә onu yerinә
yetirәn şәxs tәrәfindәn imzalanır.
Rekvizit – sәnәdlәrdә qeyd olunan vә ona hüquq verәn göstәricidir.
İlkin sәnәdlәr özündә aşağıdakı zәruri rekvizitlәri әks etdirilmәlidir:

sәnәdin (formanın) adı, nömrәsi, kodu, tәrtib edilmә yeri vә tarixi;

sәnәd tәrtib edilәn müәssisәnin adı;

tәsәrrüfat әmәliyyatlarının mәzmunu vә ölçülәri (natural vә pul
istifadәsindә);

tәsәrrüfat әmәliyyatlarının baş vermәsi, tamamlanması vә onun
rәsmilәşdirilmәsi düzgünlüyü üçün mәhsulşәxslәrin vәzifәlәri, soyadı, adı, atasının
ad, şәxsi imzaları vә başqa әlamәtlәri.
Sәnәdlәrlә işlәyәn dövürdә onların qorunub saxlanmasının tәmin edilmәsinә vә
vaxtında arxivә verilmәsinә baş mühasib mәsuliyyәt daşıyır.
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Sәnәdlәrin tәsnifatı vә tәyinatı
Uçot işlәrindә sәnәdlәşdirmәnin sadәlәşdirilmәsinin әsas yollarından biri sәnәdlәrin
qruplaşdırılaraq sadә vә sәmәrәli tәrtibidir.
Sәnәdlәrin tәsnifatı – onların müәyyәn әlamәtlәrinә görә qruplaşdırılması demәkdir.
Sәnәdlәr aşağıdakı әlamәtlәrinә görә tәsniflәşdirilir:
● Tәyinatına görә
● Tәrtib olunmasına görә
● Әmәliyyatların әks etdirmә üsuluna görә
● Tәrtib edilmә yerinә görә
● Doldurulma qaydasına görә
● Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının mәzmununa (xarakterinә) görә
Mühasibat uçotu sәnәdlәrinin tәsnifatı sxem şәklindә aşağıdakı kimi göstәrmәk olar.

Sәrәncam verici
İcraedici
Tәyinata

görə

Tərtib
olunmasına

Mühasibatlıq sәnәdi
Birlәşdirilmiş

İlkin
İcmal (cәmlәşdirilmiş)

görə
Mühasibat
sәbәdlәri

Əməliyyatları
n mәzmununa
görә

Әmәliyyatları
n әks
etdirilmә
üsuluna görә
Tәrtib edilmә
yerinә görә

Doldurma
qaydasına
görә

Material
Pul
Hesablaşma

Birdәfәlik
Yığma

Daxili
Kәnar

Әllә
Hesablaşma
texnikasının tәtbiqi ilә
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Tәyinatın görә sәnәdlәr: sәrәncamverici, idarәedici, birlәşdirilmiş, (kombinәlәşmiş) vә
mühasibatlıq sәnәdlәrinә bölünür.
Sәrәncamverici sәnәdlәr vasitәsiylә müәssisә rәhbәri vә yaxud başqa vәzifәli şәxslәr
müәyyәn tәsәrrüfat әmәliyyatlarını hәyat keçirmәk üçün sәrancam verir.
Sәrәncamverici
sәnәdlәr
çeklәr,
vәkәlatnamәlәr,
tәdliyyә
tapşırıqları,
әmrlәr,etibarnamәlәr vә sairәdәn ibarәtdir. Bu kimi sәnәdlәri bir qayda olaraq müәssisә
rәhbәri ilә yanaşı baş mühasibin dә imzalamağı vacibdir.
İcraedici sәnәdәlәr tәsәrrüfat әmәliyyatının baş vermә faktını tәsdiq edir. Bu sәnәdlәr
qәbzlәr, qәbul-tәhvil aktları, qaimәlәr, inventarlaşma aparılmasına dair akt, anbardan
mәhsul buraxılmasına dair qaimә, kassa mәdaxil vә mәxaric orderlәri misal ola bilәr.
Mühasibatlıq sәnәdlәri sәrәncamverici vә idarәedici sәnәdlәrә әsasәn mühasibat
işçilәri tәrәfindәn tәrtib edilir. Bu sәnәdlәrә ümumistehsalat vә ümumtәsәrrüfat xәrclәrinin
bölünmәsi cәdvәllәri, amortizasiya hesablaşması,kalkulyasiya cәdvәllәri, arayışlar vә s.
aiddir.
Birlәşdirilmiş sәnәdlәr eyni zamanda bir neçә sәnәdin (sәrәncamverici, icraedici vә
mühasibatlıq sәnәdlәrinin) әlamәtlәrini özündә әks etdirir. Bunlarla kassa-mәdaxil orderlәri,
kassa-mәxaric orderlәri avans hesabatları, hesab faktura aid ola bilәr.
Sәnәdlәrin tәrtib olunmasına görә onlar ilkin vә icmal (cәmlәşdirici) formada icra
olunur.
İlkin sәnәdlәr – hәr bir әmәliyyat icra olunduğu vaxt tәrtib olunur. İlkin sәnәdlәrә kassa
mәdaxil orderi, kassa mәxaric orderi, xaric olma vә silinmә akti aiddir.
İlk sәnәdlәr öz növbәsindә daxili vә xarici sәnәdlәrә bölünür. Daxili sәnәdlәrә
müәssisәnin özündә tәrtib olunan sәnәdlәr (tәlәbnamәlәr, qaimәlәr, aktlar vә i.a), xarici
sәnәdlәrә isә başqa müәssisәlәrdә tәrtib olunan sәnәdlәr (malsatanın hesabnamәsi vә
başqa müәssisәlәrlә qarşılıqlı hesablaşmalar üzrә bildirişlәr vә i. a) aiddir.
İcmal (cәmlәşdirilmiş) sәnәdlәr rәsmiyyәtә salınmış ilk sәnәdlәrә әsasәn tәrtib
olunur. İcmal sәnәdlәrә misal olaraq avans hesabatı, kassa hesabatı, bank çıxarışları, haqqhesab ödәmә cәdvәllәrini göstәrmәk olar.
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının mәzmununa görә sәnәdlәr material, pul vә hesablaşma
sәnәdlәrinә bölünür.
Material sәnәdlәri material vәsaitlәrinin hәrәkәtini, müxtәlif materialların, istehsal
ehtiyatlarının, mәsrәflәrin, әsas vәsaitlәrin daxil vә xaric olmasını әks etdirir.
Pul sәnәdlәri pul vәsaitinin hәrәkәtini әks etdirir vә onların kömәyi ilә kassa vә bank
әmәliyyatları aparılır. Pul sәnәdlәrinә bank çeklәri, bankın bildirişlәri vә çıxarışları, kassa
mәdaxil vә mәxaric orderlәri, kassa hesabatı vә s. aiddir.
Hesablaşma sәnәdlәri müәssisәnin hüquqi vәfiziki şәxslәrlә hesablaşmalarını әks
etdirәrәk fәhlә vә qulluqçularla, malsatanlarla vә i.a. aparılan hesablaşmalar üçün
rәsmiyyәtә salınır.
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının әks etdirilmә üsuluna görә sәnәdlәr birdәfәlik vә yığma
sәnәdlәrә bölünür.
Birdәfәlik sәnәdlәr – bir qayda olaraq yalnız bir tәsәrrüfat әmәliyyatını әks etdirir. Bu
sәnәdlәrә kassa mәdaxil vә mәxaric orderi, hesab-qaimә vә s. aiddir.
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Yığma (cәmlәşmiş) sәnәdlәr – müәyyәn dövürdә müntәzәm olaraq (on gün, aylıq)
tez-tez tәkrar olunan vә mәzmununa görә oxşar olan әmәliyyatların cәmlәşdirilmәsi әks
etdirir.
Tәrtib olunma yerinә görә sәnәdlәr daxili kәnar tәrtib formasına ayrılır.
Daxili sәnәdlәr müәssisәdә cari әmәliyyatları әks etdirmәk üçün tәrtib olunur. Bu kimi
sәnәdlәr kassa mәdaxil vә mәxaric orderlәri, qaimәlәr, aktlar, hesablaşma ödәmә cәdvәllәri
vә s. aid edilir.
Kәnar sәnәdlәr müәssisәdә kәnar şәraitdә tәrtib olunaraq müәssisәyә daxil olur. Bu
sәnәdlәrә hesab-qaimәlәr, bank çıxarışları vә s. daxildir.
Sәnәdlәr tәrtib olunması qaydalarına görә әl ilә vә hesablama texnikası vasitәsilә
tәrtibi üzrә qruplaşdırılır.

Әl ilә tәrtib olunan sәnәdlәr bilavasitә әl ilә vә ya yazı maşını ilә tәrtib olunur.
Hesablama texnikası ilә tәrtib olunan sәnәdlәrdә әmәliyyat icra olunduğu vaxt avtomatik
olaraq tәrtib edilәrәk qeydiyyatdan keçir.

Sәnәdlәrin qәbulu vә yoxlanması
Müәssisәdә tәsәrrüfat-maliyyә fәaliyyәti ilә әlaqәdar olan bütün sәnәdlәr normativ
qaydalara uyğun tәrtib olunduqdan sonramühasibatlığa verilmәlidir. Daha sonra sәnәdlәrin
hüquqi cәhәdtәdәn düzgünlüyü, arifmetik göstәricilәri nәzәrdәn keçrilmәlidir.
Sәnәdlәrin düzgün tәrtib olunması, rekvizitlәrin düzgün doldurulması, әsl imzaların
olmasına xüsusi diqqәt verilmәlidir.
Sәnәdlәrin yoxlanması vә qәbulu zamanı aşakr edilmiş sәhvәr düzәldilir.
Mühasibat uçotunda kompüterlәrdәn istifadә olunduqda sәnәdlәr yoxlanmalı,
şifrәlәnmәli, sonra isә onların mәlumatlarını kompüterlәrdә işlәmәk, müxtәlif tәyinatlı
hesabat formalarını hazırlamaq lazımdır.
Mühasibat uçotu sәnәdlәrindә sәhvlәr müxtәlif xarakterdә ola bilәr. Belә sәhvlәrә ikili
yazılış prinsipinin düzgün icra olunmaması, hesabların müxabirlәşmәsindә, tәsәrrüfat
әmәliyyatı üzrә icra olunmuş әmәliyyat yazılışların hesablarda düzgün әks olunmaması vә
s.
Kassa vә bank sәnәdlәrindә sәhvlәr müәyyәn olunarsa heç bir düzәlişә (pozma,
yenidәn yazma hallarına) yol verilmir. Pul sәnәdlәrindә sәhv olduqda hәmin sәnәddә “lәğv
edilib” yazılaraq saxlanılır vә yenisi tәrtib edilir.

Sәnәd dövriyyәsinin tәşkili
Sәnәd dövriyyәsi – sәnәdin tәrtib edildiyi dövürdәn arxivә verilәn dövürә qәdәr
keçdiyi yoldur. Mühasibat uçotu sәnәdlәri rәsmiyyәtә salınıb müәyyәn olunmuş qaydalar
üzrә formalaşdırıldıqdan sonra saxlanmaq üçün arxivә verilir ki, bu proses dә sәnәd
dövriyyәsi adlanır.
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Müәssisәlәrdә sәnәd dövriyyәsinin tәşkili bilavasitә baş mühasiblәrә hәvalә
olunmuşdur.
Hesabat ili başa çatdıqdan sonra bütün mühasibat uçotu sәnәdlәri öz xarakteri vә
tәyinatına görә qruplaşdırılır, müәyyәn qovluqlarda cәmlәşdirilir vә arxivә tәhvil verilir.
Mühasibatlıqdan ilkin sәnәdlәr, istintaq orqanları, prokurorluq, ibtidai istintaq üçün
Azәrbaycan qüvvәdә olan qanunvericiliyinә müvafiq olaraq bu orqanların qәrarı әsasında
götrülә bilәr. Bu halda baş mühasib götürülәn sәnәdlәrin surәtini çıxarıb, sәnәd kimi saxlaya
bilәr.
Mühasibat uçotu registirlәrinin tәrtibi
Mühasibat uçotu registirlәri – tәsәrrüfat әmәliyyatlarının ilkin uçot sәnәdlәrinә әsasәn
sistemlәşdirilmәsidir.
Registirlәr xüsusi qrafalara bölünmüş kitablarda (jurnallarda), ayrı-ayrı vәrәqlәrdә,
kartlarda, hesablama texnikasından istifadә edilәn zaman maşinoqramlarda, disketlәrdә vә
bu kimi başqa maşına mәlumat daşıyıcılarında aparılır.
Tәsәrrüfat subyekti aşağıdakı mühasibat uçotu registirlәri formalarından istifadә edilir:




aktivlәrin hәrәkәti üzrә cәdvәl (әlavә 1);
öhdәliklәrin hәrәkәti üzrә cәdvәl (әlavә 2);
sadәlәçdirilmiş uçotun aparılması kitabı (әlavә 3).

“Aktivlәrin hәrәkәti ” – ilkin uçot sәnәdlәrinә әsasәn tәsәrrüfat subyektinin aktivlәrinin
hәrәkәtinin sistemlәşdirilmәsi üçün nәzәrdә tutlmuşdur.
“Aktivlәrin hәrәkәti cәdvәli”ndә a.ağıdakılar әks etdirilir:
* mühasibat uçotu registirlәrinin mәlumatlarına әsasәn aktivlәrin dövrün әvvәlinә
mövcud olan qalıqları, yәni aktivin adı, әldә olunması üzrә ilkin uçot sәnәdinin adı, tarixi, vә
nömrәsi, ölçü vahidi, miqdarı, qiymәti vә mәblәği;
* alınmış aktivi adı, әldә olunması üzrә ilkin uçot sәnәdinin adı, tarixi vә nömrәsi, ölçü
vahidi, miqdarı, qiymәti vә mәblәği;
* mәxaric edilmiş aktivin mәxaric edilmәsi üzrә ilkin uçot sәnәdinin adı, adı, tarixi vә
nömrәsi, miqdarı vә mәblәği;
* hesabat dövrünü sonunda aktivlәrin qalığı.
“Öhdәliklәrin hәrәkәti cәdvәli” – ilkin uçot sәnәdlәrinә әsasәn tәsәrrüfat subyektinin
öhdәliklәrinin hәrәkәtinin sistemlәşdirlmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
“Öhdәliklәrin hәrәkәti cәdvәli”ndә aşağıdakılar әks etdirilir:
* mühasibat uçotu registirlәrinin mәlumatlarına әsasәn öhdәliklәrin dövrün әvvәlinә
mövcud olan qalıq mәblәğlәri, yәni öhdәliyin adı, yaranması üzrә ilkin uçot sәnәdinin adı,
tarixi vә nömrәsi vә mәblәği;
* tәsәrrüfat subyektinin öhdәliyi yarandıqda, yaranmış öhdәliyin adı, ilkin uçot
sәnәdlәrinin adı, tarixi, nömrәsi vә mәblәği;
* öhdәlik ödәnildikdә, hәmin öhdәliyin ödәnilmәsi üzrә ödәniş sәnәdini adı, tarixi,
nömrәsi vә mәblәği;
* öhdәliyin dövrün sonuna qalıq mәblәği.
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“Uçot kitabı” – müәyyәn dövr әrzindә baş vermiş tәsәrrüfat әmәliyyatları haqqında
mәlumatların ilkin uçot sәnәdlәrinә әsasәn sistemlәşdirlmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur.
Tәsәrrüfat subyekti fәaliyyәtinin uçotunu “Uçot kitabı”nda aşağıdakı kimi әks etdirilir:

“Uçot kitabı”nın “Glirlәr” bölmәsindә ilkin uçot sәnәdlәrinә әsasәn gәlirlәr üzrә
әmәliyyatın mәzmunu, ilkin uçot sәnәdinin adı, tarixi vә nömrәsi, dövrün әvvәlinә qalıq
mәblәği, hesablanmış mәblәğ, daxilolmalar üzrә ilkin uçot sәnәdinin adı, tarixi vә nömrәsi,
mәblәği vә әmәliyyatlar üzrә dövrün sonuna qalıq mәblәği әks etdirilir.

“Uçot kitabı”nın “Xәrclәr” bölmәsindә ilkin uçot sәnәdinә әsasәn xәrclәr üzrә
әmәliyyatın mәzmunu, ilkin uçot sәnәdinin adı, tarixi vә nömrәsi, dövrün әvvәlinә qalığın
mәblәği, hesablanmış mәblәğ, ödәnişlәr üzrә ilkin uçot sәnәdinin adı, tarixi vә nömrәsi,
mәblәği vә әmәliyyatlar üzrә dövrün sonuna qalıq mәblәği qeyd olunur.

“Uçot kitabı”nın “Mәnfәәt” bölmәsindә dövrün әvvәlinә bölüşdürülmәmiş
mәnfәәtin qalığı, gәlirlәr, xәrclәr, mәnfәәt, dövr әrzindә mәnfәәtdәn kapital ehtiyatlarına
ayrılmalar, elan edilmiş dividentlәr, ödәmә mәnbәyindә elan edilmiş dividentlәrdәn tutulan
vergi, tәsisçilәrә ödәnilәcәk divident vә dövrün sonuna bölüşdürülmәmiş mәnfәәtin qalığı
üzrә mәblәğlәr göstәrilir.
Hәr hesabat ayı bitdikdә bütün memorial orderlәr, yığım cәdvәllәri onlara aid olan
sәnәdlәrlә birlikdә xronoloji qaydada yığılmalı vә tikilmәlidir.
Bütün memorial orderlәr “Baş kitab”da qeydә alınır.
“Baş kitab”da uçot Hesablar Planına uyğun subhesablar üzrә aparılır. “Baş kitab”
ötәn ilin yekun balansına müvafiq olaraq ilin әvvәlinә olan qalıq mәblәği kitaba yazmaqla
açılır. “Baş kitab”da yazılışlar memorial orderlәrin tәrtibi üzrә aparılır. Memorial orderlәrin
yığım cәdvәllәrinin tәrtibi zamanı isә yazılışlar ayda bir dәfә aparılır.
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MÜHASİBAT BALANSI

Balansın mühasibat uçotunda rolu
Ölkә iqtisadiyyatının müxtәlif sahәlәrindә qarşıya qoyulan vәzifәlәrin yerinә
yetrilmәsi üzәrindә nәzarәti hәyata keçirmәk üçün onları iqtisadi cәhәtdәn qruplaşdırmaq
lazımdır. Bu göstәricilәrin yekun nәticәsi mühasibat balansının kömәyi ilә hәyata keçrilir.
Mühasibat balansı – hesabat dövrünün son gününә tәsәrrüfat subeyktlәrinin
әmlak vә maliyyә vәziyyәtini pul ifadәsindә ikili cәdvәl formasında әks etdirәn maliyyә
hesabatı formasıdır.
Balans – tәsәrrüfat vısaitinin vә onların әmәlәgәlmә mәnbәlәrinin müәyyәn tarixә
pul formasında ümumilәşdirmә vә iqtisadi cәhәtdәn qruplaşdırma üsuludur.
“Balans” fransiz dilindәn tәrcümәdә bәrabәrlik, latınca – tәrәzinin bir-birinә
bәrabәr olan iki hissәsini xarakterizә edir. Bu bәrabәrlik simvolu 1946-cı ildә keçrilmiş
Mühasiblәrin Beynәlxalq Konqresindә qәbul olunmuş qerbindә әks olunmuşdur.
Mühasibat uçotunda qәbul olunmuş qaydaya görә balansın aktivinin yekunu passivinin
yekununa bәrabәr olmalıdır.
Balan tәrtib olunarkәn әsas aşağıdakı prinsiplәrin hәyata keçrilmәsi tәmin
olunmalıdır:
ilin әvvәlindә mühasibat balansında әks olunmuş göstәricilәr keçәn ilin
sonuna olan göstәricilәrә (qalıqlara) bәrabәr olmalıdır;
mühasibat uçotu qaydalarında müәyyәn olunmuş prinsiplәrdәn başqa,
balansın aktivindә vә passivindә әks olunmuş maddәlәrin birinin digәri ilә, yәni
mәnfәәtin zәrәrlә, debitorun kreditorla әvәzlәnmәsinә icazә verilmir;
mühasibat hesabları üzrә qalıqlar balansda cәmlәnmiş şәkildә, yәni
debet qalığa olan analitik hesabların qalığı (saldo) aktivdә, kredit qalığı olanlar isә
passivdә әks olunur;
mühasibatın balanda әks olunan göstәricilәrin doğru vә düzgünlüyü,
müәssisә әmlakının illik balansının tәrtibinәdәk aparılan inventarlaşma nәticәsi ilә
tәsdiq olunmalıdır.
Mühasibat balansının quruluşu vә balans maddәlәri
Mühasibat balansı, onların doldurulması qaydaları, Azәrbaycan Respublikası Maliyyә
Nazirliyi tәrәfindәn müәyyәn edilir.
Tәsәrrüfat vәsaitlәrinin tәrkibi, yerlәşmәsinin vә onların әmәlә gәlmә mәnbәlәrini
ayrı-ayrılıqda әks etdirmәk üçün balans iki: aktiv vә passiv hissәdәn ibarәt cәdvәl
formasında tәrtib olunur.
Balansın mövcud vәsaitlәrinin tәrkibini vә yerlәşmәsini özündә әks etdirәn hissәsi
aktiv adlanır. Aktiv vәsaitlәrin hәrәkәtini, fәaliyyәt göstәrmәsini,gәlәcәkdә ondan iqtisadi
qazanc әldә etmәk mümkünlüyünü ifadә edir.
Balansın aktiv hissәsi iki bölmәdәn ibarәtdir:
● Qısamüddәtli aktivlәr;
● Uzunmüddәtli aktivlәr.
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Qısamüddәtli aktivlәr bölmәsindә ehtiyatlar, qısamüddәtli debitor borcları, pul
vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri, sair qısamüddәtli maliyyә aktivlәri vә sair qısamüddәtli
aktivlәr öz әksini tapmışdır.
Balansın uzunmüddәtli aktivlәr bölmәsindә qeyri-maddi aktivlәr, torpaq, tikili vә
avadanlıqlar, bioloji aktivlә, tәbii sәrvәtlәr, uzunmüddәtli debitor borclar vә sair uzunmüddәtli
maliyyә aktivlәri әks etdirilir.
Balansın mövcud vәsaitlәrinin әmәlә gәlmә mәnbәlәrini (yaradılması vә fәaliyyәtindә
payını әks etdirәn öhdәlilәri) әks etdirәn hisәsi passiv adlanır.
Balansın passiv hissәsi: kapital vә öhdәliklәrdәn ibarәtdir. Müәssisәnin kapitalına –
nizamnamә kapitalı, emissiya gәiri, әlavә kapital, ehtiyat kapıtalı, gerialınmış kapital
(sәhmәlәr), bölüşdürülmәmiş mәnfәәt, ödәnilmәmiş zәrәr aid edilir. Müәssisәnin kapitalı iki
mәnbә: investorlardan (tәsisçilәrdәn) alınan vәsait vә bölüşdürülmәmiş mәnfәәtin vәsaiti
hesabına yaradılır.
Müәssisәnin öhdәliklәri iki bölmәdәn ibarәtdir:
● Qısamüddәtli öhdәliklәr;
● Uzunmüddәtli öhdәliklәr.
Qısamüddәtli öhdәliklәr vergi vә sair mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr, qısamüddәtli
faiz xәrclәri yaradan öhdәliklәr, qısamüddәtli kreditor borcları vә sair qısamüddәtli
öhdәliklәrdәn ibarәtdir.
Uzunmüddәtli öhdәliklәr uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan öhdәliklәr, uzunmüddәtli
qıymәtlәndirilmiş öhdәliklәr, xәtirә salınmış vergi öhdәliklәri, sair uzumüddәtli öhdәliklәrdәn
ibarәtdir.
Beynәlxalq standartlara uyğun olaraq müәssisә әmlakı vә әmәlәgәlmә mәnbәlәrinin
balansı bölmә vә maddәlәrin fәrqlәnmәsinә sәbәb olur. Bu fәrqlәr aşağıdakı cәdvәldә әks
olunmuşdur:

Azәrbaycanda
Beynәlxalq
standartlara
müәssisәlәrin tәrtib etdiklәri illik müvafiq olaraq balansın bölmәlәri
mühasibat balansının bölmәlәri
Aktiv
Aktiv
1.әsas vәsaitlәr vә sair
1.uzumüddәtli aktivlәr
dövriyyәdәn әkәnar aktivlәr
2.qısamüddәtli aktivlәr
2.ehtiyatlar
vә
mәnsrәflәr
3.pul
vәsaitlәri,
hesablaşmalar vә sair aktivlәr
Passiv
1.xüsusi
vәsaitlәrin
mәnbәlәri 2.hesablaşmalar vә
sair passivlәr

Kapital vә öhdәliklәr
1.kapital
2.uzunmüddәtli öhdәliklәr
3.qısamüddәtli öhdәliklәr
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Azәrbaycanda müәssisәlәrin tәrtib etdiklәri ilkin mühasibat balansının aktiv bölmәsi
üç hissәdәn, passiv bölmәsi isә iki hissәdәn ibarәtdir:
Aktiv vә passivin hәr bir ünsürü balans maddәsi adlanır.

Balansın növlәri vә formaları
Hal-hazırda bütün müәssisәlәrdә mühasibat uçotunun Beynәlxalq standartlarının
tәlәblәrinә uyğun gәlәn netto-balans formasından istifadә olunur. Balansı tәhlilә hazırlamaq
üçün brutto balansına әsasәn netto balansı tәrtib edir.
Beynәlxalq tәcrübәdә netto – balansının aktivinin vә passivinin yekuna balansın
valyutası deyilir.
Brutto balans – nizamlayıcı maddәlәr (әsas vәsaitlәrin, qyri-maddi aktivlәrin,
azqiymәtli vә tezköhnәlәn әşyaların köhnәlmәsi) daxil edilmәklә tәrtib edilir.
Netto balans – nizamnlayıcı maddәlәrsiz tәrtib edilir. Netto balansının aktivinin
valyutasına yalnız әsas vәsaitlәrin, qeyri-maddi aktivlәrin vә azqiymәtli tezköhnәlәn
әşyaların qalıq dәyәri daxil edilir.
Balans hesabatı müәssisә yaradılan tarixә, aylıq, rüblük, yarımillik, 9 aylıq vә
müәssisә lәğv olunarkәn tәrtib oluna bilәr.
Tәrtib olunma prinsipnә görә balansın formaları aşağıdakılardlr:









Giriş balansı;
Cari (dövrü) balans;
Birlәşdirici balans;
Bölüşdürücü balns;
Lәğv olunma balansı;
Sağlamlaşdırıcı balns;
İcmal balans;
İcmal-kosildә edilmiş balans.

Giriş balansı – yeni yaradılan müәssisәlәrin nizamnamә fondu әsasında tәrtib etdiyi
balansdır. Giriş balansında nizamnamә kapitalına tәsisçilәr tәrәfindәn qoyulan öhdәliklәr,
pul vәsaiti әks olunur.
Cari (dövrü) balans – müәssisәnin fәaliyyәtdә olduğu bütün dövrdә dövrü olaraq
`uçot siyasәtinә vә hesabat dövrünә uyğun tәrtib olunur.
Cari balansın tәrtibi üç dövrә bölünür: başlanğıc, hesabat,yekun balansı.
Birlәşdirici balans – bir neçә tәsәrrüfat subyektinin bir hüquqi şәxs kimi birlәşmәsi
zamanı tәrtib edilir.
Bölüşdürücü balans – bir tәsәrrüfat subyektinin bir neçә müstәqil hüquqi şәxs
bölüşdürüldüyü vә ayrıldığı hallarda tәrtib edilir.
Lәğv olunma balansı - müәssisәnin lәğv edilmә dövrünün әvvәlindә tәrtib olunur.
Ümidsiz borclar vә zәrlәrlәr lәğv balansına daxil edilmir.
Sağlamlaşdırıcı balans – müәssisә müflislәşmә dәrәcәsindә olduqda tәrtib edilir.
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İcmal balans – ayrı-ayrı yekun balansların maddәlәrinin göstәricilәrinin toplanması
vasitәsiylә formalaşır.
Nazirliklәr vә idarәlәr bu balnsdan istifadә edirlәr.
İcmal-konsildasiya balansı – hüquqi cәhәtdәn müstәqil olan, lakin iqtisadi cәhәtdәn
bir-biriylә bağlılığı olan tәşkilatların balanslarının mәcmuәsidir.

Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının tәsiri nәticәsindә balansda baş verәn dәyişikliklәr
Müәssisәdә icra olunmuş hәr bir tәsәrrüfat әmәliyyatı nәticәsindә onamәxsus olan
әmlakın hәcmini arması vә ya azalması baş verir.
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının tәsiri ilә әlaqәdar olaraq müәssisә balansında dörd
formada dәyişikliklәrәmәlә gәlir. Hәr bir tәsәrrüfat әmәliyyatı nәticәsindә balansda baş
verәn dәyişikliklәri aşağıdakı kimi ifadә etmәk olar:
* Birinci әmәliyyat: balansın aktivinin daxilindә әmәlә gәlәn dәyişiklik
Bal nsın aktivindә bir maddә artır, digәr maddә eyni mәblәğdә azalır. Bunun
nәticәsindә balansın aktivindә yalnız vәsaitin yerlәşdirilmәsi baş verir, balansın yekunu
(aktivi) dәyişilmir.
Mәsәlәn: Müәssisәnin anbarından istehsalata 32000 manat mәblәğindә material
buraxılmışdır.

Dt

Kt

İstehsalat

material

32000 manat.

Bu әmәliyyatdan sonra müәssisәnin istehsalatında materialların qalığı 32 min manat artırsa
anbardakı qalığı eyni mәblәğdә azalır.
* İkinci әmәliyyat: balansın passivinin daxilindә әmәlә gәlәn dәyişiklik
Balansın passivindә bir maddә artır, digәr maddә eyni mәblәğdә azalır. Bunun
nәticәsindә balansın passivindә yalnız vәsaitin yerlәçdirilmәsi baş verir, balansın yekunu
(passivi) dәyişilmir.
Mәsәlәn: müәssisәdә işçilәrinin әmәk haqqında 12300 manat mәblәğindә gәlir
vergisi tutlmuşdur.
Dt
әmәk haqqı

Kt
büdcә ilә hesablaşmalar

12300 man.

* Üçüncü әmәliyyat: artmaqla balansın aktiv vә passivinin yekununda
әmәlә gәlәn dәyişiklik
Balansın aktiv vә passivindә eyni mәblәğdә vәsait artır, balansın aktivi vә passivinin
yekunu da artır. Hәmin әmәliyyat nәticәsindә müәssisә balansının aktivindә vә passivindә
balans maddәlәri dәyişilir vә bu isә valyuta hәcminin artmasına sәbәb olur.
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Mәsәlәn: Malsatan vә podratçılardan 15700 man mәblәğindә materiallar alınmışdır.

Dt
Material

Kt
malsatan vә podratçılar

15700 man.

* Dördüncü әmәliyyat: azalmaqla balansın aktiv vә passivinin yekununda әmәlә
gәlәn dәyişiklik
Balansın aktiv vә passivindә eyni mәblәğdә vәsait azalır, balansın aktivi vә passivinin
yekunu da bәrabәr mәblәğdә azalır. Bu әmәliyyat nәticәsindә müәssisә balansının aktivindә
vә passivindә balans maddәlәri dәyişilir vә bu isә valyuta hәcminin azlmasına sәbәb olur.
Mәsәlәn: Malsatanlara 15700 man. mәblәğindә olan borc müәssisәnin hesablaşma
hesabında ödәnilmişdir.

Dt
malsatan vә podratçılar

Kt
hesablaşma hesabı

15700 man.

Belә ki, malsatan vә podratçılara olan kreditor borcu göstәrilәn mәblәğdә azalır. Eyni
zamanda müәssisәnin hesablaşma hesabında da pul vәsaiti eyni mәblәğdә azalmış olur.
Belәliklә, aparılan dörd formada tәsәrrüfat әmәliyyatları nәticәsindә birinci halda
yekun balansı (aktivi) dәyişilmir, ikinci halda balans (passiv üzrә) yekunu yenә dә dәyişilmir,
üçüncü halda balansın aktivi vә passivinin yekunu artır, dördüncü halda isә balansın aktivi
vә passivi azalır.
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ӘSAS TӘSӘRRÜFAT ӘMӘLİYYATLARININ UÇOTU

Tәchizat prosesinin tәşkilati prinsiplәri
Tәchizat (tәdarük) prosesi – müәssis\nin normal fәaliyyәti üçün onun vaxtında
kompleks şәkildә әmәk әşyaları vә maddi ehtiyatlarla tәmin edilmәsidir.
Hәr bir müәssisәdә әmәk әşyaları ilә tәmin edilmә tәsdiq edilmiş tәchizat planına
(proqnozuna) uyğun olaraq hәyata keçrilir. Müәssisә aldığı әmәk әşyalarının dәyәrini
malsatanlara müәyyәn edilmiş (razılaşdırılmış) qiymәtlә ödәyir. Ödәnilәn bu mәblәğ әmәk
әşyalarının alış dәyәri adlanır. Bundan әlavә әmәk әşyalarının boşaldılması, daşınması,
yüklәnmәsi vә i.a әlaqәdar olan bir sıra xәrclәr çәkilir. Belә xәrclәrә nәqliyyat tәdarük xәrclәri
deyilir. Әldә edilmiş әmәk әşyalarının dәyәri vә nәqliyyat tәdarük xәrclәri birlikdә onların
faktiki maya dәyәrini tәşkil edir.
Müәssisәlәrdә tәchizat şöbәsinin vәzifәlәri vә tәşkilatı prinsiplәri aşağıdakılardır:
● Maddi
әlaqәlәndirilmәsi;

ehtiyalata

olan

tәlabatın

palnlaşdırılması

vә

onun

istehsalla

● Maddi nemәtlәrin, ehtiyyat normativlәrinin hazırlanması;
● Malgöndәrәnlәrin axtarışı vә tәklif edilәn variantların araşdırlması;
● Keyfiyyyәt, qiymәt, ödәmә şәrtlәri vә digәr meyyarları özündә әks etdirәn
müqavilәlәrin bağlanması;
● Müәssisәnin normal fәaliyyәti üçün malsatanlardan vaxtında vә kompleks şәkildә
keyfiyyәtli maddi ehtiyatların әldә edilmәsi;
● Bütün ehtiyatların tәsdiq edilmiş normaya uyğun istiqamәtlәnmәsinә nәzarәtin
hәyata keçrilmәsi;
● ambar tәsәrrüfatının işinin sәmәrәli tәşkili vә s.
Mühasibat uçotu vә satış prosesini әks etdirmәklә istehsal vasitәlәrinin әldә edilmәsi,
mәhsulların satışı vә әmәyin ödәnilmәsi xәrclәrinin әhatә edir.

İstehsal prosesinin hәyata keçrilmәsi
İstehsal prosesi - әmәk әşyalarının hazır mәhsula çevrilmәsidir.
İstehsala prosesinin uçotu özlüyündә mәhsulun hazırlanması üzrә әmәliyyatların
mәcmusunu tәşkil edir. Bundan әlavә, istehsal müәssisәlәrindә istehsalın idarәedilmәsi vә
xidmәt göstәrilmәsi ilә әlaqәdar bir sıra xәrclәrdә baş verir. Bu cür xәrclәrә idarә vә
xidmәtedici heyyәtin әmәk haqqı, ümumistehsalat vә ümumtәsәrrüfat ehtiyaclarına sәrf
edilmiş әmәk әşylarının dәyәri, әmәk vәsaitlәrinin köhnәlmәsi, poçt, teleqraf, dәftәrxana,
binaların qızdırlması vә s. xәrclәr daxildir.
Mühasibat uçotu istehsal prosesini (göstәrilәn xidmәti) qeyd edәrәk, istehsal
mәsrәflәrini vә istehsal mәhsullarını (hazır mәhsulları) әks etdirir. Mühasibat uçotu istehsal
vasitәlәrinin vә işçi qüvvәsinin mәsrәflәrinin әks etdirmәklә istehsalın istehlakının әhatә edir.
İstehsal müәssisәlәrinin mәhsul istehsal etmәkdә mәqsәdi onu satmaq vә gәlir әldә
etmәkdәn ibarәtdir.
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Satış prosesinin uçotunun sәnәdlәşdirilmәsi
Mәhsul, malalanlarla bağlanmış müqavilәlәrә әsasәn satılır. Satılmış mәhsulun tam
maya dәyәri hәmin mәhsulun istehsal maya dәyәrindәn vә satışla әlaqәdar xәrclәrin
cәmindәn ibarәtdir. Satış ilә әlaqәdar xәrclәrә nәqliyyat, reklam xәrclәri, satış yerindә
mәhsulun saxlanma xәrclәri vә başqa xәrclәr aiddir. Satış ilә әlaqәdar olan xәrclәrә
kommersiya xәrclәri deyilir.

Satış şöbәlәrinin vәzifәlәri vә tәşkilati prinsiplәri aşağıdakılardır:
● müәssisәnin satış fәaliyyәtinin planlaşdırılması;
●satılacaq mәhsulun miqdarı, çeşidi, quruluşu, satış müddәtlәri haqqında mәlumattlar
әldә etmәk;
● istehsalçılarla vaxtında müqavilә bağlamaq;
● istehsal olunmuş mәhsulun satışını tәşkil etmәk;
● hazır mәhsulun razılaşdırılmış formada vaxtında kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә
istehlakçılara çatdırmaq;
● müәssisә anbarlarında hazır mәhsul ehtiyatlarını müәyyәnlәşdirmәk vә s.
Hazır mәhsulun satışının hәyata keçrilmәsi zamanı aşağıdakı proseslәrin qarşılıqlı
әlaqәsinin tәhlil edәk.

Malgöndərən
(pulu alan)

2

Alıcı (sifarişçi,
pul ödəyən)

1

6

Malgöndərənin
bankı

3

5

4

Alıcının bankı

Hazır mәhsulun satış vә onun ödәnişi aşağıdakı ardıcıllıqla hәyata keçirilir:
1.Malgöndәrәn vә alıcı (sifarişçi) arasında müqavilә imzalanır.
2. Malgöndәrәn mәhsulları alıcı üçün yüklәyir.
3. Alıcı tәdiyyә tapşırığını özünün hesablaşma hesabından pulu malgöndәrәnin (pul
alanın) hesabına köçürmәk üçün banka verir.
4.Bank alıcıya pul vәsaitinin silinmәsi haqqında hesablaşma hesabından çıxarış verir.
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5. Alıcının (ödәyicinin ) bankı tәdiyyә tapşırığını mal göndәrәnin bankına göndәrir vә
pul vәsaitini onun hesablaşma hesabına köçürür.
6.Malgöndәrәnin bankı ödәnәn mәblәğin pulu alanın hesablaşma hesabına yatırıldığı
haqda çıxarışı ona tәqdim edir.
Müәssisәnin әsas fәaliyyәti dairәsindә istehsal edilәn, yerinә yetirilәn, yaxud
göstәrilәn iş, xidmәt “Mәhsul (iş xidmәt) satışı” hesabında müәyyәn edilir.
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ӘMLAK VӘ ÖHDӘLİKLӘRİN İNVENTARLAŞDIRILMASI

İnventarlaşmanın aparılmasının zәruriliyi vә onun qarşısında qoyulan vәzifәlәr
İnventarlaşma - әmlak vә öhdәliklәrin hәqiqi mövcudluğunun mühasibat uçotu
mәlumatları ilә uyğun olmasını tәyin edәn әsas vәsitә hesab edilir.
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyinin Kollegiyasının Q-17 nömrәli 16 iyul
2013 –cü il tarixli Qәrarı ilә Aktivlәrin öhdәliklәrin inventarizasiyası Qaydaları tәsdiq
edilmişdir.
Müәssisә
rәhbәrlәri
әmtәә-material
dәyәrlәrinin
vә
inventarlaşdırlmasının düzgün, vaxtında keçrilmәsinә cavabdehdirlәr.

pul

vәsaitlәrinin

İnventarlaşmanın aparılması aşağıdakı hallarda zәruri sayılır:

әmlakın icarәyә verilmәsi, alınması, satılması, özәllәşdirilmәsi
hallarında;

maddi-mәhsul şәxslәr dәyişildikdә vә yaxud mәzuniyyәtә, ezamiyyәtә
getdikdә (işlәrin qәbulu vә tәhvili günü);

oğurluq vә ya ya sui-istifadә halları, hәmçinin qiymәtlilәrin xarab olması
faktları müәyyәn edildikdә;

mәhkәmәnin vә ya müstәntiqin müvafiq qәrarı, yaxud prokurorun yazılı
göstәrişi olduqda;

yanğın, bәdbәxt hadisә yaxud ekstremal şәraitlә bağlı digәr fövqәladә
hallarda;

mühasibat uçotu subyektinin aktivlәri vә öhdәliklәri yenidәn
qiymәtlәndirildikdә;

qanunvericilikdә nәzәrdә tutlmuş qaydada mühasibat uçotu subyektlәri
yenidәn tәşkil edildikdә, lәğv edilәrkәn, lәğv balansı tәrtib edilmәmişdәn әvvәl;

kollektivin (briqadanın) rәhbәri dәyişildikdә, kollektiv üzvlәrinin әlli
faizdәn çoxu tәrtibdәn çıxdıqda;

illik mühasibat hesabatı tәrtib edilәnәdәk vә Azәrbaycan
Respublikasının qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulan digәr hallar.
İnvertarlaşdırılmanın qarşısında aşağıdakı vәzifәlәr qoyulur:
müәssisәnin әmlak vә maliyyә öhdәliklәrinin mövcudluğu vә düzgün
qiymәtlәndirilmәsini hәyata keçirmәk;
aktiv vә öhdәliklәrin (әsas vәsaitlәrin, әmtәә-material dәyәrlilәrinin, pul
vәsaitlәrinin, qiymәtli kağızın vә bitmәmiş istehsalın) faktiki qalığı, saxlanması,
mühafizәsi vә istifadә olunmasına nәzarәt;
hazır mәhsulun istehsalında maya dәyәrinin hesablanmasının
(kalkulyasiya) tәmin etmәk;
tam vә qiymәn öz keyfiyyәtinin itirmiş, forması vә modası köhnәlmiş
әmtәә-material dәyәrlilәrini müәyyәnlәşdirәrәk tәsәrrüfat daxili ehtiyatlardan
gәlәcәkdә isitfadә etmәk;
gәlәcәk satışını tәmin etmәk üçün qalıqda normadan artıq olan maddi
dәyәrlilәri müәyyәnlәşdirmәk;
aktiv vә öhdәliklәrin (bank, kredit tәşkilatları, büdcә, malalanlar,
malsatanlar,tәhtәl şәxslәr, içşi heyyәti, deponent vә digәr debitor vә kreditorlarla
hesablaşmaların, kassadakı, bankdakı hesablaşma, valyuta vә xüsusi hesablardakı
pul vәsaitlәrinin) müvafiq hesablarda düzgün әks etdirilmәsinin tәyin etmәk;
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müәssisә balansında әks olunmuş obyektlәrin real vәziyyәtini
yoxlayaraq maliyyә hesabatının mәlumatlarının doğruluğunu tәmin etmәk;
idarәetmә qәrarı qәbul etmәk üçün zәruri informasiyaların verilmәsini
tәmin etmәk vәs.

İnventarlaşmanın növlәri vә tәrkibi
Tәcrübәdә bir neçә növ inventarlaşma mövcuddur:
* qismәn inventarlaşma;
* dövri inventarlaşma;
* tam inventarlaşma.
Qismәn inventarlaşma tәsәrrüfat subyektinin ayrı-ayrı sahәlәrindә yaxud maddi
mәhsul şәxslәrin yoxlanması, mәsәlәn, kassada olan nağd pul vәsaitinin mövcudluğunun
yoxlanması, anbarda müxtәlif növ materialların qalığının çıxarılması vә i.a. zamanı aparılır.
Dövri inventarlaşma әmlakın növ vә xarakterindәn asılı olaraq konkret vaxta aparılır.
Tam inventarlaşma tәsәrrüfat subyektinin bütün әmlakının yoxlanması demәkdir.
Mühasibat
yoxlanılmalıdır:
-

uçotu

subyekti

tәrfindәn

inventarizasiya

zamanı

aşağıdakılar

Torpaq, tikili vә avadanlıqlar üzrә;
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri üzrә;
Kreditor borcları üzrә;
Sair öhdәliklәr üzrә;
Bioloji aktivlәr üzrә;
Qeyri-maddi aktivlәr üzrә;
Tәbii sәrvәtlәr üzrә mәsrәflәr;
Debitor borcları üzrә;
Sair maliyyә aktivlәri üzrә;
Sair aktivlәr üzrә;
Ehtiyatlar üzrә;
Faiz xәrclәri yaradan öhdәliklәr üzrә;
Qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr üzrә.

İnventarlaşmanın aparılma mәrhәlәlәri vә onun tәşkil edilmәsi
İnventarlaşmanın aparılması üzrә işlәri üç mәrhәlәyә bölmәk mәqsәdәuyğun
sayılır.
Birinci mәrhәlәdә - komissiya sәdri tәrәfindәn әvvәlcәdәn inventarlaşma aparılası
obyektin öyrәnilmәsi.
İkinci mәrhәlәdә - inventarlaşma üzvlәrinin müәyyәn qruplara bölünmәsi vә
inventarlaşma aparılması.
Üçüncü mәrhәlәdә - inventarlaşmanın nәticәsinin müәyyәn edilmәsi vә onun
uçotda әks etdirilmәsi yerinә yetirilir.
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İnventarizasiya başlananadәk sәnәdlәr әsasında mühasibatlıqda dürüstlәşdirmә
işlәri aparmalı vә öhdәlәrindә olan torpaq, tikili vә avadanlıqların qalıqlarını üzlәşdirmә
qaydasında dәqiqlәşdirilmәlidir:
1. Әmlakın (qiymәtlilәrin) uçot kartları (Әlavә № 2);
2. Aktivlәr üzrә uçot kitabı (Әlavә № 3);
3. Öhdәliklәr üzrә uçot kitabı (Әlavә № 4);
4. Mühasibat uçotu subyektinin yerlәşdiyi torpaq, sahәsinә (sahәlәrinә) dair dövlәt
qeydiyyatı, mülkiyyәt, icarәyә verilmә, isitifadәyә ayrılma vә texniki sәnәdlәr;
5. Torpaq, tikili vә avadanlıqların mühasibat uçotu subyekti tәrәfindәn icarәyә
verilmәsinә vә yaxud mәsuliyyәtli mühafizәyә götrülmәsinә dair sәnәdlәr.
Bir qayda olaraq inventarlaşma maddi mәhsul şәxsin iştirakı ilә (yaxud ölüm,
xәsdәli vә s. hallarda onsuz) hәyata keçirilir.

İnventarlaşmadan әvvәl aparılan hazırlıq işlәri
İnventarlaşmanın aparılması әvvәlcәdәn müәyyәn hazırlıq işlәrinin aparılmasını
tәlәb edir. İlk növbәdә maddi-mәhsul şәxslәr özlәrinin maddi mәsuliyyәtindә olan malmaterial, pul vә s. vәsaitlәrin mövcudluğunun uçot registirlәrindә müvafiq yazılışlar
aparır, dәyәrlilәrin qalığını çıxarır vә digәr zәruri işlәri hәyata keçirir.
İnventarizasiya başalamzdan әvvәl maddi-mәhsul şәxs tәrәfindәn komissiya
heyәtinә iltizamnamә (izahat) tәqdim olunur.

İLTİZAMNAMӘ
Mәn
(vәzifәsi, soyadı, adı, atasının adı)

«

Maddi-mәhsul şәxsin imzası
»
20

ci il

____________________
.

İltizamnamәdә maddi-mәhsul şәxsin inventarizasiya müddәtinә kimi özündә
apardığı uçotun vә öhdәsindә olan aktivlәrin vәziyyәti (maddi qiymәtlilәrә dair mәdaxilmәxaric sәnәdlәrinin hamısının mühasibatlığa tәhvil verilmәsi haqda mәlumat öz әksini
tapır).
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İnventarlaşmanın aparılması prosesi vә müddәti
Aktivlәrin vә öhdәliklәrin faktiki mövcudluğunun müvafiq mühasibat uçotu
hesablarına düzgün әks etdirilmәsinә dair iki nüsxәdәn az olmamaqla inventarizasiya
siyahısı tәrtib edilir.
İnventarizasiya komissiyası aktivlәrin vә öhdәliklәrin faktiki qalıqları haqqında
mәlumatların siyahıda әtraflı vә düzgün yazılmasını tәmin edir.
Siyahıları inventarizasiya komissiyasının bütün üzvlәri vә maddi-mәhsul şәxslәr
imzalayır.
İnventarlaşma aşağıdakı müddәtlәrdә aparılır:
* kassada hesablaşma vә valyuta hesablarında olan pul vәsaitlәrinin, kreditlәrin
borcları ayda bir dәfә (bir qayda olaraq hәr ayın 1-i tarixinә),
* anbar vә bazarlardakı mallar-әrzaq malları ildә iki dәfә, qeyri-әrzaq malları ildә
bir dәfә;
* azqiymәtli vә tezköhnәlәn әşyalar ildә bir dәfә;
* debitor vә kreditorlarla hesablaşmalar ildә iki dәfәdәn az olmayaraq;
* öhdәliklәr ildә bir dәfә;
* әsas fondlar vә qeyri-maddi aktivlәr iki ildәn bir;
* aktivlәr vә öhdәliklәr 01 iyul tarixdәn tez olmamaqla;
* kitabxana fondu beş ildә bir dәfә;
* kapital qoyuluşu üzrә - hesabat ilinin 1 dekabırından tez olmayaraq ildә bir dәfә;
* bitmәmiş istehsal, öz istehsalının yarımfabrikatları, hazır mәhsullar, xammal vә
materiallar üzrә-hesabat ilinin 1 oktyabırından tez olmayaraq ildә bir dәfә;
* mallar üzrә - daha az qalıq olan hallarda.

İnventarlaşmanın nәticәlәrinin müәyyәn edilәrәk uçotda әks etdirilmәsi vә
tәmizlәnmәsi
İnventarlaşma siyahıları bütün inventarlaşma komissiyasının üzvlәri vә maddi
mәhsul şәxs tәrәfindәn imza edilmәlidir.
İnventarizasiya cәdvәllәrindә aşağıdakılar göstәrilir:
* inventarizasiyanın nәticәlәri (yәni mühasibat uçotu mәlumatları ilә faktiki
inventarizasiya mәlumatları arasındakı kәnarlaşmalar);
* aktivlәrin artıqgәlmәlәri üzrә mәblәğlәr (bazar qiymәtlәri ilә);
* aktivlәrin әksikgәlmәlәri üzrә mәblәğlәr (mühasibat uçotundakı qiymәtlәrinә
müvafiq);
* öhdәliklәrin artıqgәlmәlәri üzrә mәblәğlәr (aşkar olunmuş faktiki sәnәdlәrinә
uyğun);
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* öhdәliklәrin әksikgәlәmәlәri üzrә mәblәğlәr (aşkar olunmuş faktiki sәnәdlәrinә
uyğun).
Qarşılıqlı yoxlamalar nәticәsindә “İnventarlaşmada müәyyәn edilmiş nәticәnin
uçotu cәdvәli” tәrtib olunur.
Bu cәdvәldә tәşkilatın rәhbәri, baş mühasib vә inventarlaşma komissiyasının sәdri
imza edir.
İnventarlaşmanın aparılması nәticәsi aktla rәsmiyyәtә salınır.
inventarizasiya qurtardıqdan sonra 10 gün müddәtindә rәhbәrliyә tәqdim edilir.

Aktlar

Sözü gedәn әmәliyyatlar aşağıdakı mühasibat yazılışları tәrtib etmәklә rәsmiyyәtә
salınır:
 Aktivlәr
üzrә
artıqgәlmәlәr,
onların
sәbәblәri
vә
tәqsirkar
şәxslәr
müәyyәnlәşdirmәklә maddi mәhsul şәxsin hesabına mәdaxil edilir vә onların
mәblәğlәri mühasibat uçotu subyektinin gәlirinә aid edilir.
Dt 111 “Әsas vәsaitlәr” hesabı
Dt 201 “Material ehtiyatları” hesabı
Dt 221 “Kassa” hesabı vә i.a.
Kt 341 “Hesabat dövründә xalis mәnfәәt” hesabı
 Aktivlәr
üzrә
әskikgәlmә
(itgilәrin
sәbәblәri
vә
tәqsirkar
müәyyәnlәşdirilmәklә) mәblәği tәqsirkar şәxslәrin hesabına yazılır.

şәxslәr

1) Dt “Material qiymәtlilәrinin әskikgәlmәsi vә xarab olmasında itgilәr” hesabı
Kt 201 “Materiallar” 204 “Hazır mәhsul”, 205 “Mallar” vә s. hesablar,
2) Dt “Maddi zәrәrlәrin ödәnilmәsi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmalar”
Kt “Sәrvәtlәrin әskik gәlmәsi vә xarab olmasından itgilәr” hesabı.
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MÜHASİBAT (MALİYYӘ) HESABATI

Maliyyә hesabatının mahiyyәti vә vәzifәlәri
Maliyyә hesabatı – müәssisә fәaliyyәtinin maliyyә vәziyәtini әks etdirәn göstәricilәr
sistemidir.
Maliyyә hesabatlarının mәqsәdi, maliyyә vәziyәti,maliyyә vәziyyәtindәki dәyişikliklәr
haqqında mәlumatların tәqdim edilmәsidir.
Maliyyә hesabatı aşağıdakı vәzifәlәri hәyata keçirir:
 Müәssisәnin әmlak vә maliyyә vәziyyәtini, kredit qabiliyyәtli olmasının
müәyyәnlәşdirir;
 İnvestor vә kreditorlara lazım olan obyektiv informasiyaları tәqdim edir;
 Müәssisәnin öhdәliklәri (qısa vә uzunmüddәtli kredit vә borc vәsaitlәri)
üzrә tam vә vaxtlı-vaxtında hesablaşma aparır;
 Tez vә çәtin satılan aktivlәri müәyyәn edir;
 әsas vә dövriyyә vәsaitlәrindәn düzgün istifadә etmәyә imkan verir;
 ehtiyat vә mәsrәflәri formalaşdırmaq üçün vәsait mәnbәlәrinin artıqlıq
vә ya çatışmamazlığı müәyyәn edir;
 gәlәcәk dövr üçün, palanlar, proqramlar vә tapşırıqlar işlәyib
hazrılamağa imkan verir;
 gözlәnilәn risk gәlirlә әlaqәdar informasiyalar verir;
 geniş saylı istifadәçi tәrәfindәn iqtisadi qәrar qәbul edilәn zaman
subyektin maliyyә vәziyyәti, maliyyә nәticәlәri vә pul vәsaitlәrinin
hәrәkәti haqqında faydalı ola bilәn mәlumatları tәqdim edir;
 әmlakın qorunub saxlanması, mәhsulun maya dәyәrinin aşağı
salınması üçün yeni imkanlar tapır;
 müәssisәnin tәsәrrüfat ehtiyatları vә öhdәliklәr, әmlakın tәrtibi vә
formalaşma mәnbәlәri, vәsait mәnbәlәrinin dәyişmәsi haqda
informasiyalar tәqdim edir;
 mәnfәәtin artırılması, müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin
möhkәmlәndirilmәsi.
Maliyyә hesabatı qarşısında aşağıdakı tәlәblәr qoyulmuşdur:
Hesabat:
* sadә vә aydın olmalıdır;
* bazar iqtisadiyyatının vә beynәlxalq standartların tәlәblәrinә uyğun
qurulmalıdır;
* obyektiv vә düzgün olmalı, müәssisәnin әmlakının qoyulmasına xidmәt
etmәlidir;
* vaxtlı-vaxtında tәrtib vә tәqdim edilmәlidir.
Müәssisә vә tәşkilatların hesabat göstәricilәri plan göstәricilәri ilә müqaisә
edilәrәk tәsәrrüfat suturukturlarının fәaliyyәti qiymәtlәndirilmәlidir.
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Maliyyә hesabatının istifadәçilәri vә onların xüsusiyyәtlәri
Maliyyә hesabatının istifadәçilәri aşağıdakılardır:
İnvestorlar, müәssisәnin rәhbәrliyi, borc verәnlәr, kreditorlar,muzdlu işçilәr,
işgüzar tәmas qrupu, müştәrilәr,dövlәt nәzarәt qurumları, cәmiyyәt vә s.
Sәhimdarlar –mövcud vә potensial mülkiyyәtçilәr, konvertasiya olunan qimәtli
kağızların, sәhimlәrin vә opsion müqavilәlәrin sahiblәridir.
Borc verәnlәr – veksel vә istiqrazların mövcud vә potensial sahiblәri, tәminatlı
vә tәminatsızqısamüddәtli borc verәn subyektlәrdir.
Muzdlu işçilәr – müәssisәdә çalışan, habelә gәlәcәkdә fәaliyyәt göstәrә
bilәcәk әmәkdaşlardır.
İşgüzar tәmas qrupu – tәdarükçülәr, istehlakçılar vә digәr oxşar mәqsәdli
tәrәflәrdir.
Dövlәt nәzarәt qurumları – tәsәrrüfat fәaliyyәtinә nәzarәt edәn bütün müvafiq
dövlәt vә yerli hakimiyyәt orqanlarıdır.
Cәmiyyәt- müәssisәnin fәaliyyәti ilә tәmasda olan vә ya maralanan geniş
ictimai qrupları tәmsil edәn qrumlardır.
Maliyyә hesabatının tәrtibi vә onların ümumi xarakteristikası
Hesabat, tәrtib edilmә mәnbәlәrindәn habelә isitfadә olunma qaydalarından
asılı olmayaraq cari, statistik vә mühasibat (maliyyә) hesabatına bölünür. Cari vә
statistik hesabat müәsissәnin, tәşkilatı vә onların ayrı-ayrı sahәlәrin işinә gündәlik
rәhbәrlik etmәk üçün lazım olan göstәricilәri xarakterizә edir.
Maliyyә hesabatlarının tәrtibi aşağıdakıalrdan ibarәtdir:
Mühasibat balansı – hesabat dövrünün son gününә tәsәrrüfat subyektlәrinin
әmlak vә maliyyә vәziyyәtini pul isitfadәsindә ikili cәdvәl formasında әks etdirәn
maliyyә hesabatı formasıdır.
Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabat 2 bölmәdәn ibarәtdir:
1.
mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabat (xәrclәrin
funksiyaları üzrә);
2.
Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabat (xәrclәrin
xüsusiyyәtlәri üzrә).
Mәnfәәt vә zәrәrin әmәlә gәlmә mәnbәlәri aşağıdakılardır:
* әsas vәsaitlәrin, materialların vә digәr aktivlәrin (qeyri-maddi aktivlәrin, qiymәtli
kağızların vә s. satışından olan maliyyә nәticәsi;)
* tәchizat – satış vә ticarәt müәssisәlәrindә mәhsul vә tara satışından gәlirlәr;
* satışdankәnar әmәliyyatlardan әldә edilәn gәlir vә itgilәr;
* mәnfәәtdәn büdcәyә ödәmәlәr üzrә xәrclәr;
* kommersiya xәrclәri vә s.
Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatın әsas elementlәri:
1. Әmәliyyat fәaliyyәti
2. İnvestisiya fәaliyyәti
3. Maliyyә fәaliyyәti
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Uçot siyasәti maliyyә hesabatlarının tәrtib vә tәqdim edilmәsi üçün müәssisә
tәrәfindәn qәbul edilmiş prinsiplәrin, әsasların, şәrtlәrin, qaydaların vә tәcrübәlәrin
mәcmusudur.
Bütün müәssisә vә tәşkilatlarda illik maliyyә hesabatları üçün aşağıdakı hesabat
dövrlәri müәyyәn edilir:

Müәssisә vә tәşkilatlar üçün hesabat dövrü yanvar ayının 1-dәn dekabr
ayının 31-i dә daxil olmaqla;

İl әrzindә oktyabr ayının 1-dәk yeni yaradılan müәssisә vә tәşkilatlar
üçün birinci hesabat dövrü onların hüquqi şәxs statusuna malik olduğu tarixdәn
dekabırın 31-i daxil olmaqla;

Oktyabr ayının 1-dәn sonra yeni yaradılmış müәssisә vә tәşkilatlar üçün
birinci hesabat dövrü onların qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada dövlәt
qeydiyyatına alındığı tarixdәn növbәti ilin dekabr ayının 31—i daxil olmaqla.

Maliyyә hesabatının tәrtibi vә tәqdim olunma qaydası
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn hazırlanan vә tәstiq olunan
mühasibat (maliyyә) hesabatının nümunәvi formaları, qaydaları Vetgilәr Nazirliyi vә
Dövlәt Statistika Komitәsi ilә dә hazırlaşdırılmalıdır.
Müәssisә (kiçik sahibkarılıq subeyktlәri vә xarici investisiyalı müәssisәlәr istisna
olmaqla) rüblük vә illik mühasibat hesabatlarını aşağıdakı orqanlara tәqdim edilir:
● mülkiyyәtçilәrә (iştirakçılara, tәsisçilәrә, tәsis sәnәdlәrinә uyğun olaraq);
● dövlәt vergi müfәttişliyi orqanlarına;
● dövlәt statistika orqanlarına.
Müәssisәlәr rüblük mühasibat (maliyyә) hesabatlarının rüb başa çatdıqdan sonra
30 gündәn, illik maliyyә hesabatlarını isә il başa çatdıqdan sonra 90 gündәn gec
olmayaraq tәqdim edirlәr. Azәrbaycan Respublikasının nazirliklәri vә baş idarәlәri onların
tabeliyindәki tәşkilatlar üzrә icmal rüblük mühasibat hesabatları, hesabat dövrü
qurtardıqdan sonra 45 gündәn gec olmayaraq, illik mühasibat hesabatlarını isә hesabat
ilindәn sonrakı ilin aprel ayının 25-dәn gec olmayaraq Azәrbaycan Respublikası İqtisadiİnkişaf Nazirliyinә, Dövlәt Statistika Komitәsinә vә Respublika Vergi Nazirliyinә tәqdim
edirlәr.

Maliyyә hesabatlarının keyfiyyәt xüsusiyyәtlәri

Maliyyә hesabatlarının keyfiyyәt xüsusiyyәtlәri aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:








Münasiblik
Әhәmiyyәtlilik
Etibarlılıq
Düzgün tәqdimat
Mahiyyәtin formadan üstünlüyü
Neytrallıq
Ehtiyatlılıq
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Tamlıq
Müqayisәlilik
Ardıcıllıq
Anlaşıqlılıq

Anlaşıqlıq- Maliyyә hesabatlarında tәqdim olunan infromasiyanın mahiyyәti
istifadәçilәr tәrәfindәn anlaşılmalıdır.
Müqayisәlilik: istifadәçilәr üçün maliyyә hesabatları arasında müvafiqliyi vә fәrqliliyi
müәyyәn etmәk vә qiymәtlәndirmәk imkanını yaradan informasiya müqayisәli hesab olunur.
Ardıcıllıq: Maliyyә hesabatlarında әks olunan informasiyalar dövürdә dövrә ardıcıllıq
olaraq tanınmalı, qiymәtlәndirilmәli vә tәqdim edilmәlidir.
Münasiblik: Keçmiş, indiki vә gәlәcәk hadisәlәri qiymәtlәndirmәklә istifadәçilәrin
iqtisadi qәrarlar qәbul etmәlәrinә tәsir edәn informasiya münasib hesab olunur.
Әhәmiyyәtlilik: Maliyyә hesabatlarını tәqdim edәnlәr tәrfindәn nәzәrә alınmaması
vә ya tәhrif olunması sәbәbindәn istifadәçilәrin bu hesabatlar әsasında iqtisadi qәrarların
qәbul edilmәsinә tәsir edә bilәn informasiya әhәmiyyәtli hesab olunur.
Etibarlılıq: Tәrkibindә әhәmiyyәtli sәhvlәr vә qabaqcadan әmәlә gәlmiş yanlış
(qәrәzli) fikirlәr mövcud olmayan informasiya etibarlı hesab olunur.
Düzgün tәqdimat: Tәşkilatın maliyyә hesabatlarına informasiyanın düzgün tәqdimatı
onun maliyyә vәziyyәtinin vә fәaliyyәtinin maliyyә nәticәlәrini qәrәrsiz, tәhrifsiz, әks
etdirmәsini nәzәrdә tutur.
Mahiyyәtin formadan üstünlüyü: Maliyyә hesabatlarında әks
әmәliyyatların vә digәr hadisәlәrin düzgün olması әsasında tәqdim olunmalıdır.

etdirilәn

Neytrallıq: Maliyyә hesabatlarında tәqdim olunan informasiyanın etibarlı olması üçün
mәlumatlar neytral, yәni, qәrәzsiz olmalıdır.
Ehtiyatlılıq: Ehtiyatlılıq qeyri-müәyyәn şәraitdә qiymәtlәndirmә zamanı aktiv ya
gәlirlәrin artırılmamasına, öhdәlik vә xәrclәrin azaldılmamasının tәmin olunması mәqsәdiylә
diqqәtli yanaşmanın tәtbiqidir.
Tamlıq: Maliyyә hesabatlarında tәqdim olunan informasiyanın etibarlı olması üçün bu
informasiya, onun әhәmiyyәtliliyini vә ona çәkilәn xәrclәr nәzәrә alınmaqla, dolğun olmalıdır.

Maliyyә hesabatının elementlәri vә onların qiymәtlәndirlmәsi
Maliyyә hesabatının elementlәri aşağıdakılardlr:
Aktivlәr; Xәrclәr; Öhdәliklәr; Gәlirlәr; Kapital.
Aktivlәr – keçmiş hadisәlәrin nәticәsi kimi müәssisә tәrәfindәn idarә olunan vә
müәssisәyә gәlәcәkdә iqtisadi sәmәrә gәtirә bilәcәyi gözlәnilәn ehtiyatlardır.
Xәrclәr – mülkiyyәtçilәr arasında kapitalın bölüşdürülmәsi ilә әlaqәli olmayan lakin
kapitalın azalması ilә nәticәlәnәn, habat dövrü әrzindә aktivlәrin azalması vә öhdәliklәrin
artması hesabına baş verәn iqtisadi sәmәrәnin azalmasıdır.
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Öhdәliklәr - müәssisәnin әvvәlki fәaliyyәtindәn yaranmış vә iqtisadi sәmәrә әmәlә
gәtirә bilәcәk ehtiyatların müәssisәdәn mәcburi çıxması ilә nәticәlәnәn mövcud borcudur.
Gәlirlәr - mülkiyyәtçilәrin kapital qoyuluşu ilә әlaqәli olmayan lakin kapitalda artım
ilә nәticәlәnәn vә hesabat dövrü әrzindә aktivlәrin artması vә ya öhdәliklәrin
azalmasıcşәklindә iqtisadi sәmәrәnin artımıdır.
Kapital – bütün öhdәliklәr çıxıldıqdan sonra müәssisәnin xalis aktivlәrinin dәyәridir.
Buraya aksionerlәr tәrәfindәn qoyuluş vәsaitlәr, bölüşdürülmәmiş yığılmış mәnfәәt, yığılmış
mәnfәәtdәn әmәlә gәlmiş rezervlәr daxildir.
Qiymәtlәndirmә - mühasibat balansında vә ya mәnfәәt vә zәrәr haqqında
hesabatda tәqdim edilәn obyektin pul istifadәsinin müәyyәnlәşdirilmәsidir. Qiymәtlәndirmә
üçün aşağıdakı qiymәtlәndirmә әsaslarından istifadә olunur:






İlkin dәyәr
Cari dәyәr
Mümkün satış dәyәri
Diskontlaşdırılmış dәyәr
Әdalәtli dәyәr

İlkin dәyәr – aktivin әldә edilmәsi vә öhdәliyin yerinә yetrilmәsi zamanı ödәnilәcәk pul
vәsaitlәrinin vә ya onların ekvivalentlәrinin mәblәğinin әdalәtli dәyәr ilә qiymәtlәndirilmәsidir.
Cari dәyәr – hal-hazırda analoji aktivlәrin әldә edilmәsi vә öhdәliyin yerinә yetrilmәsi
mәqsәdiylә ödәnilmәli olan pul vasitәlәrinin vә ya onların ekvivalentlәrinin nomal
(diskontlaşdırılmamış) mәblәğ ilә qiymәtlәndirlmәsidir.
Mümkün satış dәyәri – tәşkilatın adı iş şәraitindә aktivinin satılması nәticәsindә әldә
edilә bilәcәk, öhdәliyin qiymәtlәndirilmәsini nәzәrdә tutur.
Diskonlaşdırılmış dәyәr – müәssisәnin adi iş şәraitindә aktivinin istifadәsindәn
gözlәnilәn gәlәcәk xalis pul vәsaiti daxilolmalarının qiymәtlәndirlmәsidir.
Әdalәtli dәyәr – aktiv vә öhdәliyin müstәqil, yaxşı mәlumatlandırılmış, öhdәliyin isә
yerinә yetrilmәsi üçün tәlәb olunan mәblәğlә qiymәtlәndirilmısidir.
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MALİYYӘ UÇOTUNUN ӘSASLARI
Maliyyә uçotunun iqtisadi mahiyyәti vә mәqsәdi
Maliyyә uçotu – tәsәrrüfat subyektlәrinin aktiv vә öhdәliklәrinin, kapitalının pul
isitfadәsindә, registirlәrindә qaydaya salınması sistemini özündә әks etdirir.
Maliyyә uçotu ümumi qәbul olunmuş qaydada mühasibat üçotunun norma vә
standartları әsasında aparılır.
Maliyyә uçotunun әsas mәqsәdi aşağıdakılardır:
 tәsәrrüfat subeyktlәrinin maliyyә-tәsәrrüfat fәaliyyәti haqqında zәruri olan
mәlumatları tam vә düzgün formalaşdırmaq;
 әmәk, material vә maliyyә ehtiyatlarının tәsdiq edilmiş normalara, normativlәrә vә
smetalara müvafiq olaraq istifadәsi, әmlakın mövcudluğu vә hәrәkәti, mülkiyyәt
hüququ vә öhdәliklәri üzәrindә nәzarәti tәmin etmәk;
 maliyyә-tәsәrrüfat fәaliyyәtindәki mәnfi halların qarşısını vaxtinda almaq,
tәsәrrüfatdaxili ehtiyatları aşakara aşkara çıxarmaq vә onları sәfәrbәr etmәk;
 zәruri informasiyaları uçot mәlumatları ilә tutşdurmaq vә müqaisә etmәk üçün xarici
istifadәçilәrә tәqdim etmәk.
Maliyyә uçotunda tәsәrrüfat әmәliyyatları pul istifadәsindә qiymәtlәndirir.

Mühasibat uçotunun funksiyaları
Müәssisәdә mühasibat uçotunun bir neçә әsas funksiyası vardır, onlar:
● informasiya (mәlumatverәn)
● Әmlakın qorunub saxlanılması
● Analitik
● Nәzarәt
İnformasiya vәzifәsi – idarәetmәdә bütün әmәliyyatların fәaliyyәtinә nәzarәt
keyfiyyәtli informasiyaların hazırlanaraq istifadәsidir.
Әmlakın qorunub saxlanması – vәzifәsinin yerinә yetrilmәsi mühasibat
uçotunun daha da tәkminlәşdirilmәsi vә onun nәzarәt funksiyasının möhkәmlәndirlmәsi
ilә әlaqәdardır.
Analitik vәzifә - etibarlı vә hüquqi cәhәtdәn әsaslandırlmış mühasibat uçotu
informasiyaları әsasında müәssisә vә onun tabeçiliyindә olan filialların maliyyә,
istehsalat-tәsәrrüfat fәaliyyәti tәhlil olunaraq hazırlanmış analitik şәrhlәr әsasında lazimi
qәrarın qәbul olunmasıdır.
Nәzarәt funkiyası – mühasibat uçotu informasiya müәssisә vә şirkәtlәrin müxtәlif
idarәetmә mәrhәlәlәrindә idarәetmә qәrarlarını әsalandırmaq vә qәbul etmәk üçün
istifadә edilir.
Nәzarәt – qarşıda qoyulan mәqsәdә çatmaq üçün vәzifәnin müәyyәn olunması
prosesidir.
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İlkin nәzarәt – kadırların seçilib yerlәşdirlmәsi, material vә maliyyә vәsaitlәri
ehtiyatlarının istifadәsindә nәzәrdә tutularaq tәsәrrüfat әmәliyyatının icra olunmasına
qәdәr aparılmalıdır.
Cari nәzarәt – müxtәlif tәsәrrüfat әmәliyyatlarının yerinә yetrildiyi vaxtda icra
olunaraq plan göstәricilәrindәn kәnara çıxmamasının qarşısını alır.
Sonrakı nәzarәt – tәsәrrüfat әmәliyyatının icra olunduğu vaxtda vә ya icradan
sonra aparılan nәzarәt formasıdır.
Maliyyә uçotunun әksәr elementlәrini idarәetmә uçotunda tapmaq olar:

maliyyә uçotunda vә idarәetmә uçotunda eyni maliyyә әmәliyyatlarına
baxılır, tәhlil edilir.

maliyyә vә idarәetmә uçotunun mәlumatları hәm idaretmә qәrarı qәbul
etmәk, hәm dә müәssisәnin bazar strategiyası ilә bağlı qәrarın qәbul edilmәsindә
isitfadә edilir;
Azәrbaycan Respublikasında tәtbiq edilәn mühasibat uçotu
standartları
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2005-ci il 18 iyul tarixli 139 nömrәli
qәrarı ilә “2005-2008-ci illrdә Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının tәtbiqi üzrә Proqram”
tәsdiq edilmişdir. Hәmin Proqrama әsaslanaraq Azәrbaycan Respublikasında aşağıdakı
mühasibat uçotu standartlarının tәtbiq edildiyini qeyd etmәk olar:





Maliyyә hesabatlarının Beynәlxalq Standartları.
Kommersiya tәşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları.
Büdcә Tәşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları.
Qeyri-hökumәt Tәşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları.

Milli Mühasibat Uçotu Standartları – müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn
tәsdiq edilәn mühasibat uçotu standartlarıdır.
Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının Tәtbiq üzrә Şәhlәr vә Tövsiyyәlәr – müvafiq
icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn Mili Mühasibat uçotu Standartlarının müddәalarının
şәrh olunması mәqsәdiylә işlәnib hazırlanmış vә tәsdiq edilmiş metoloji tәlimatlardır.

Mühasibat uçotunun metodoloji әsasları
Mühasibat uçotunun metodoloji әsaslarını bu sahәni tәnzimlәyәn normativ
sәnәdlәr tәşkil edir. Mühasibat uçotunun metodoloji әsaslarını әks etdirәn normativ
sәnәdlәri iki hissәyә ayırmaq olar:
I – mühasibat uçotunun metodoloji әsaslarını tәyin edәr vә bu sahәni tәmizlәyәn
әsas sәnәd olan “Mühasibat uçotu haqqında” Azәrbaycan Respublikasının qanunu.
II – “Mühasibat uçotu haqqında” qanunu daha da konkretlәşdirәn Mühasibat
uçotunun milli, beynәlxalq, büdcә tәşkilatları üzrә vә qeyi-hökumәt tәşkilatları üzrә
satnadartları vә digәr normativ aktları.
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İDARӘETMӘ UÇOTUNUN NӘZӘRİ ӘSASLARI

İdarәetmә uşotunun iqtisadi mahiyyәti, vәzifәlәri vә tәşkili
İdarәetmә uçotu – cari istehsalat- tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәkminlәşmәsi üzrә
optimal idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi, işlәnilmәsini hәyata keçirәn uçotdur.
İstehsalat prosesindә idarәetmә uçotunun tәtbiqi iki mühüm istiqamәtdә öyrәnilir:

Tam maya
dәyәrinin
formalaşması

Mәnfәәtin müәyyәn
edilmәsi

İdarәetmә uçotunun tәşkilindә aşağıdakı mühüm vәzifәlәr hәyata keçrilir:
* kalkulyasiyanın müәyyәn edilmәsi, tam maya dәyәrinin formalaşdırılması vә onun
әsasında mәnfәәtin müәyyәn edilmәsi;
* plan göstәricilәrinin, alınan nәticәlәrin vә kәnarlaşmanın tәhlili;
* işşilәrin stimullaşdırılması;
* müәssisә daxili smetanın (büdcәnin) icrasına nәzarәt;
* tәsәrrüfat fәaliyyәtinә cari vә sonrakı nәzarәt, nәticәlәr haqqında informasiyaların
tәhlili;
* alternativ iş variantının axtarışı vә onların optimal variantını seçәrәk hәyata
keçirilmәsi;
* qәbul olunan qәrarların sәmәrәliliyinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi;
* müәssisәnin istehsal fәaliyyәtinin planlaşdırılması, nәzarәt vә tәnimlәnmә;
* müәssisәnin idarәetmә aparatına lazım olan informasiyaların hazırlanması vә
idarәetmә qәrarların qәbul edilmәsi;
* sәmәrәli uçotun aparılması vә mәsrәf sәviyyәsinә nәzarәtin tәmin olunması.
İdarәetmә uçotunun tәşkilinin avtomatlaşması aktivlәrin faktiki vәziyyәti, gәlirlәr,
xәrclәr, pul vәsaitlәri haqqında informasiyaların rәhbәrlik tәrәfindәn dәrhal alınmasına imkan
verir.

idarәetmә uçotunun obyektlәri, metodları vә prinsiplәri
İdarәetmә uçotunun predmeti – bütünlükdә müәssisәnin istehsal fәaliyyәti vә onun
ayrı-ayrı struktur bölmәlәridir.
İdarәetmә uçotunun obyektlәri – müәssisәnin vә onun ayrı-ayrı sturuktur bölmәlәrini
xәrclәri büdcә planlaşdırılması vә daxili hesabatdır.
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İdarәetmә uçotunun metodları – müәssisәnin informasiya sistemindә idarәetmә
uçotunun obyektlәrini әks etdirәn üsullardır.
İdarәetmә uçotunda tәtbiq olunan metodlar: müqayisә, riyazi, indeks vә qәbul olunan
qәrarların sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsinin başa çatdırılması.
Bu aşağıdakı elementlәrdәn ibarәtdir: sәnәdlәşmә, inventarizasiya, qiymәt,
qruplaşdırma vә ümumilәşdirmә, nәzarәtedici hesablar, planlaşdırma, normalaşdırma,
liminlәşdirmә, tәhlil vә nәzarәt.
Sәnәdәlәşmә - idarәetmә uçotuna tam tәminat verәrәk müәssisәnin istehsal
fәaliyyәti informasiyalarının ilkin sәnәdlәr vә kompüterdә әks etdirilmәsir.
İnventarizasiya – obyektin faktiki vәziyyәtinin uçot mәlumatları ilә müqayisә edilәrәk
әksisk gәlmәnin, oğurlulqarın müәyyәn edilmәsi.
Qiymәtlәndirmә - informasiyaların pul, natura, әmәk ölçü vahidindә göstәrilәcәk
tәxmini qiymәtlәndirilmәsidir.
Qruplaşdırma vә ümumilәşdirmә - effekt mәqsәdiylә nәzarәtedici hesablardan
isitfadә olunaraq sistemә salınmalıdır.
Nәzarәtedici hesab – maliyyә vә idarәetmә uçotunu әlaqәlәndirәn yekun hesab
olmaqla uçot yazılışlarının tam vә düzgün aparılmasına imkan verir.
Planlaşdırma – müәssisәnin imkanlarına uyğun olaraq gәlәcәk problemlәrin hәllilә
әlaqәdar alternativ qәrarların seçilmәsi prosesidir.
Normallaşdırma – mәsrәflәrin daha mәhsuladar mәhsula çevrilmәsi yollarının
axtarılması vә normativlәrin hesablanması prosesidir.
Limitlәşdirmә - palnlaşdırılmış istehsal proqramına, material xәrclәrinә nәzarәtin ilk
pillәsidir.
Tәhlil – bütün müәssisәnin elәcә dә ayrı-ayrı bölmәlәrin istehsal fәaliyyәtindә iqtisadi
göstәricilәrin tәhlilidir.
Nәzarәt – müәssisә fәaliyyәtindә yaranmış kәnarlaşmanın aşkar edilmәsi vә aradan
qaldırılmasına imkan verәn planlaşdırma vә tәhlilin yekun mәrhәlәsidir.
İdarәetmә uçotunun prinsiplәri aşağıdakılardır:
* müәssisә fәaliyyәtinin fasilәsizliyi;
* planlaşdırma vә uçot üçün vahid ölçü vahidindәn istifadә;
* müәssisә bölmәlәrinin fәaliyyәtinin nәticәlәrinin qiymәtlәndirlmәsi;
* ilkin vә aralıq informasiyaların ardıcıllıq yolu ilә keçmә vә tәkrarәn istifadә edilmәsi;
* daxili hesabat göstәricilәrinin formalaşması;
* idarәetmәnin büdcә metodunun tәtbiqi;
* dolğunluq vә analitiklik;
* dövrilik.
idarәetmә uçotunun növlәri vә tәsnifatı
İdarәetmә uçotu sistemi aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir:
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maliyyә vә idarәetmә mühasibatlığının әlaqә forması:

birlәşmә;

muxtariyyәt;

maya dәyәrinә bütövlükdә daxil edilmә;
- tam maya dәyәrinin uçotu sistemi;
- “direktor-kostinq” sistemi;
 mәsәrflәrin uçotunun oprativliyi:
- mәsrәflәrin faktiki (keçmiş ilin) uçotu sistemi;
- “standart-kost” sistemi.
Müәssisәnin idarә edilmәsi mәqsәdi ilә idarәetmә uçotunun aparılması üçün aşaıdakı
sistemlәr tәlәb olunur:

Büdcәnin planlaşdırlması;

Pul vasitәlәrinin hәrәkәt smetasının planlaşdırlması;

İdarәetmә balansının palnlaşdırlması;

Büdcә maddәlәri nöqteyi nәzәrdәn tәsәrrüfat fәaliyyәti faktları, pul
vәsaitlәrinin hәrәkәt planı maddәlәrinin vә idarәetmә balansının әsasında
informasiyaların toplanması;

İdarәetmә hesabatları.
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VERGİ UÇOTUNUN TӘŞKİLİ

Azәrbaycan Respublikasında verginin zәruriliyi vә növlәri
XIX әsrin ortalarında sәhmdar cәmiyyәtlәrinin inkişafı vә vergitutma sahәsindә
baş verәn dәyişikliklәr nәticәsindә vergi qanunvericiliyinin güclәndirilmәsinә zәrurәt
yaranmışdır.
Vergi – vergi ödәyicilәrinin mülkiyyәtindә olan pul vәsaitlәrinin
özgәninlәşdirilmәsi şәkildә dövlәt büdcәsinә köçrülәn mәcburi, fәrdi, әvәzsiz
ödәnişdir. Vergi dövlәtin vә bәlәdiyyәlәrin fәaliyyәtinin maliyyә tәminatıdır.
Azәrbaycan Respublikasında aşağıdakı vergilәr müәyyәn edilir vә ödәnilir:
* dövlәt vergilәri;
* muxtar respublika vergilәri;
* yerli vergilәr (bәlәdiyyә vergilәri)
Dövlәt vergilәri dedikdә, bu mәcәllә ilә müәyyәn edilәn Azәrbaycan
Respublikasının bütün әrazisindә ödәnilmәli olan vergilәr nәzәrdә tutulur,
Dövlәt vergilәrinә aşağıdakılar aiddir:
 fiziki şәxslәrin gәlir vergisi;
 hüquqi şәxslәrin mәnfәәt vergisi (bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan
müәssisә vә tәşkilatlardan başqa);
 әlavә dәyәr vergisi;
 aksizlәr;
 hüquqi şәxslәrin әmlak vergisi;
 hüquqi şәxslәrin torpaq vergisi;
 yol vergisi;
 mәdәn vergisi;
 sadәlәşdirilmiş vergi.
Yerli vergilәr dedikdә, bu Mәcәllәdә vә müvafiq qanunla müәyyәn edilәn,
bәlәdiyyәlәrin qәrarlarına әsasәn tәtbiq edilәn vә bәlәdiyyәlәrin әrazilәrindә ödәnilәn
vergilәr nәzәrdә tutulur.
Vergi mәblәğlәri aşağıdakı formalarda tutulur:
* bilavasitә mәnbәdәn (verginin gәlir vә ya mәnfәәt әldә edilmәsinәdәk
tutulması);
* bәyәnnamә üzrә (verginin gәlir vә ya mәnfәәt әldә edilmәsindәn sonra
tutulması);
* bildiriş üzrә (vergitutma obyektinin dәyәri vә sahәsi әsasında vergi orqanının
vә ya bәlәdiyyәnin hesabladığı mәblәğ üçün tәqdim etdiyi tәdiyә bildirişi әsasında
vergi ödәyicisi tәrәfindәn verginin ödәnilmәsi).
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Mühasibat vә vergi uçotunun oxşar vә fәrqli cәhәtlәri

Mühasibat vә vergi uçotunun oxşar vә cәhәtlәri:

uçotun aparılmasının mәcburiliyinin qanunvericilikdә tәsbit olunması;

göstәricilәrin pul vahidi ilә ölçülmәsi;

eyni uçot obyektinin olması;

hesabatların tәrtibinin vә tәqdim olunmasının mütәmadiliyi;

tәsәrrüfat әmәliyyatlarının sәnәdlәşdirlәsinin mәcburiliyi;

hesabat mәlumatlarının hәm daxili, hәm dә digәr istifadәçilәr üçün
nәzәrdә tutulması.
Vergi uçotunun funksiyaları vә prinsiplәri
Vergi uçotunun analitik qeydlәri – Vergi Mәcәllәsinә uyğun qruplaşdırılmış,
hesabat (vergi) dövrü әrzindә uçotu mәlumatlarının sistemlәşdirlmiş icmal
formasıdır.
Vergi uçotunun funksiyaları:

ödәyicilәrin vergi öhdәliklәrini düzgün müәyyәn etmәk üçün zәruri ilk
informasiyaları toplamaq vә onları tәyin edilmiş qaydada qeydә almaq;

ilk vergi informasiyalarını mühasibat vә vergi registrlәrindә, mühasibat
uçotunun hesablarında vaxtlı-vaxtında әks etdirmәk;

vergi ödәyicisinin vergi öhdәliklәrinin sәviyyәsini düzgün müәyyәn
etmәk;

düzgün vә dәqiq vergi hesabatının formalaşdırlması.
Vergi haqqında qanunvericilik vergitutmanın Azәrbaycan Respublikasının
qanunvericilik aktlarından ibarәt olmaqla, aşağıdakı prinsiplәri әhatә edir:
 vergilәr haqqında qanunvericilik vergitutmanın ümumi, bәrabәr vә
әdalәtli olmasına әsaslanmalıdır;
 vergilәr iqtisadi cәhәtdәn әsaslanmalıdır;
 hәr kәsin konstitusiya hüquqlarının hәyata keçrilmәsinә maneçilik
törәdәn vergilәrin müәyyәn edilmәsinә yol verilmir;
 Azәrbaycan Respublikasının vahid iqtisadi mәkanını pozan vә ya
malların pul vәsaitlәrinin azad yerdәyişmәsinә bilavasitә vә ya dolayısı yol ilә
mәhdudlaşdıran, yaxud maneçilik törәdәn vergilәrin müәyyәn olunmasına yol
verilmir;
 heç bir şәxs әldә etdiyi mәnfәәtdәn eyni növ verginin bir dәfәdәn artıq
ödәmәyә mәcbur edilә bilmәz;
 mülkiyyәt formasından vә ya fiziki şәxslәrin vәtәndaşlığından vә ya
kapitalın yerindәn aslı olaraq vergilәrin müxtәlif dәrәclәrinin müәyyәn edilmәsi
qadağandır;
 vergi sistemi sahibkarlıq vә investisiya fәaliyyәtini tәşviq etmәlidir.

Vergi ödәyicilәrinin uçotu
Hәr bir vergi ödәyәn müәssisә vә ya şәxsi vergilәrin düzgün hesablanması vә
ödәnmәsini tәmin etmәyә borcludur.
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Gәlir vergisi:
Aylıq gәlirdәn aşağıdakı dәrәcәlәrlә vergi tutulur:

Vergi tutulan aylıq gәlirin
Verginin mәblәği
mәblәği
2500 manatadәk
14 faiz
2500
manatdan
çox
350
manat
+
2500
olduqda
manatdan çox olan mәblәğin 25
faizi
İki vә ya daha çox yerdә muzdla işlәyәn fiziki şәxslәrin gәlirlәrindәn gәlir vergisi hәr
bir iş yerindә ödәnilәn mәblәğdәn ayrıcahesablanır vә dövlәt büdcәsinә ödәnilir.
Qeyri-sahibkarılıq fәaliyyәti üzrә illik gәlirdәn aşağıdakı dәrәclәrlә vergi tutulur:

Vergi tutulan illik gәlirin
Verginin mәblәği
mәblәği
30000 manatadәk
14 faiz
30000 manatdan çox
4200 manat + 30000
olduqda
manatdan çox olan mәblәğin 25
faizi
Hüquqi şәxslәrin mәnfәәt vergisi
Azәrbaycan Respublikasında rezident vә qeyri-rezident müәssisәlәr mәnfәәt
vergisinin ödәyicilәridir. Rezident müәssisә üçün vergitutma obyekti onun mәnfәәtidir. Әsas
vәsaitlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsindәn yaranan artım mәnfәәt vergisinin vergitutma
obyekti deyildir. Müәssislәrin mәnfәәtindәn 20 faiz dәrәcәsi ilә vergi tutulur.
Әlavә dәyәr vergisi.
Әlavә dәyәr vergisi (ӘDV) vergi tutulan dövriyyәdәn hesablanan verginin mәblәği ilә
bu Mәcәllәnin müddәalarına uyğun olaraq verilәn elektron vergi hesab-fakturalara vә ya
itxalda ӘDV-nin ödәnildiyini göstәrәn sәnәdlәrә müvafiq surәtdә әvәzlәşdirilmәli olan
verginin mәblәği arasındakı fәrqdir. ӘDV-nin ödәyicisi kimi qeydiyyatdan keçәn vә ya
qeydiyyatdan keçmәli olan şәxs ӘDV-nin ödәyicisidir. ӘDV-nin dәrәcәsi hәr vergi tutulan
әmәliyyatın vә hәr vergi tutulan idxalın dәyәrinin 18 faizidir.
Aksiz vergisi
Aksiz aksizli malların satış qiymәtinә daxil edilәn vergidir. Azәrbaycan
Respublikasının әrazisindә istehsal edilәn, yaxud idxal olunan aksizli mallardan, vergidәn
azad edilәn mallar istisna olunmaqla, aksiz tutulur.
Aşağıdakı mallar aksizli mallara aid edilir: içmәli spirt, piyә vә spirtli içkilәrin bütün
növlәri; tütün mәmulatları; neft mәhsulları; minik avtomobillәri (xüsusi nişan vә
avadanlıqlarla tәchiz olunmuş xüsusi tәyinatlı avtonәqliyyat vasitәlәri istisna
olmaqla);isitrahәt vә ya idman üçün yaxtalar vә bu mәqsәdlәr üçün nәzәrdә tutulan digәr
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üzәn vasitәlәr; idxal olunan platin, qızıl, ondan hazırlanmış zәrgәrlik vә digәr mәişәt
mәmulatıarı, emal olunmuş, çeşidlәnmiş, çәrçivәyә salınmış vә bәrkidilmiş almaz.
Xüsusi mülkiyyәtindә olan binaların sahәsinin (yaşayış sahәlәrinә münasibәtdә onların 30 kvadrat metrdәn artıq olan hissәsinin) hәr kvadratmetrinә görә aşağıdakı
cәdvәldә göstәrilәn dәrәcәlәr tәtbiq olunur (bina Bakı şәhәrindә yerlәşdikdә, hәmin
dәrәcәlәrә müvafiq icra hakimiyyәti orqanının müәyyәn etdiyi 0,7- dәn aşağı vә 1,5 – dәn
yuxarı olamayan әmsallar tәtbiq edilmәklә):

Yaşayış mәntәqәlәri

Fiziki
şәxsin
xüsusi mülkiyyәtindә olan
yaşayış vә qeyri-yaşayış
sahәlәri (mantla)
Bakı
0,4
Gәncә,
Sumqayıt
0,3
şәhәrlәri vә Abşeron rayonu
Digәr şәhәrlәr (rayon
0,2
tabeliyindә olan şәhәrlәr istisna
olmaqla), rayon mәrkәzlәri
Rayon tabeliyindә olan
0,1
şәhәrlәrdә, qәsәbәlәrdә vә
kәndlәrdә (Bakı vә Sumqayıt
şәhәrlәrinin, habelә Abşeron
rayonunun qәsәbә vә kәndlәri
istisna olmaqla)
Torpaq vergisi
Fiziki şәxslәrin vә müәssislәrin Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә mülkiyyәtindә
vә ya isitfadәsindә olan torpaq sahәlәri vergitutma obyekti sayılır. Torpaq vergisinin dәrәcәsi
kәnd tәsәrrüfatı torpaqları üzrә 1 şәrti bal üçün 0,06 manat müәyyәn edilir.
Müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn kadastr qiymәt rayonları vә ora daxil olan
inzibati rayonlar üzrә kәnd tәsәrrüfatı torpaqlarının tәyinatı, coğrafi yerlәşmәsi vә keyfiyyәt
nәzәrә alınmaqla şәrti balları müәyyәnlәşdirilir.
Yol vergisi
Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә daxil olan vә hәmin әrazidәn sәrnişin vә yük
daşıması üçün istifadә edәn avtonәqliyyat vasitәlәrinin sahiblәri olan qeyri-rezident şәxslәr,
habelә Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә avtomobil benzininin, dizel yanacağının vә
maye qazının istehsal vә ya idxal ilә mәşğul olan şәxslәr yol vergisinin ödәyicilәridir.
Mәdәn vergisi
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә, o cümlәdәn Xәzәr dәnizinin (gölünün)
Azәrbaycan Respublikasına mәnsub olan sektorunda faydalı qazıntıların çıxarılmasına görә
mәdәn vergisi tutulur. Hesabat ayı üçün mәdәn vergisinin mәblәği faydalı qazıntıların
çıxarıldığı aydan sonrakı ayın 20-dәn gec olmayaraq ödәnilir. Yerin tәrkibindәn çıxarılan
xam neft üçün -26%, tәbii qaz üçün – 20%,filiz faydalı qazıntıları: 0 cümlәdәn bütün növ
metallar üçün -3% mәblәğindә mәdәn vergisi müәyyәnlәşdirilir:
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Sәnәdlәşdirilmiş vergi
ӘDV mәqsәdlәri üçün qeydiyyata alınmış vә ardıcıl 12 aylıq dövrün istәnilәn ayında
(aylarında) vergi tutulan әmәliyyatların hәcmi 200.000 manat vә ondan az olan şәxslәr, vergi
tutulan әmәliyyatlarının hәcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istәnilәn ayında (aylarında) 200,000
manatdan artıq olan ticarәt vә ictimai iaşә fәaliyyәti ilә mәşğul olan şәxslәr sadәlәşdirilmiş
verginin ödәyicisi olmaq hüququna malikdirlәr.
Sadәlәşdirilmiş vergi malların tәqdim edilmәsindәn, işlәrin görülmәsindәn, xidmәtlәrin
göstәrilmәsindәn әldә etdiyi vәsaitin mәblәğindәn (ümumi hasilatının hәcmindәn) vә
satışdankәnar gәlirlәrdәn Bakı şәhәri üzrә 4%, digәr şәhәr vә rayonlarda, Naxçıvan Muxtar
Respublikasında isә -2% ilә hesablanır.
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MÜHASİBAT UÇOTUNUN TӘŞKİLİ

Uçotun tәşkili prinsiplәri

İstәnilәn ölkәdә mühasibat uçotunun tәşkilinә 2 qrup amillәr tәsir edir: obyektiv vә
subyektiv amillәr.
Obyektiv amillәr milli iqtisadiyyatın inkişaf xüsusiyyәtlәrini әks etdirir.
Subyektiv amillәr isә qüvvәdә olan mövcud normativ-hüquqi baza şәraitindә
mühasibat uçotunun aparılmasının daha optimal üsullarının seçilmәsini müәyyәnlәşdirir.
Azәrbaycanda mühasibat uçotu sahәsindә hәyata keçrilәn islahatlar aşağıdakı
mәrhәlәlәri әhatә edir:
*mühasibat uçotu subyektlәrinin fәaliyyәtini tәnzimlәyәn qanunvericilik aktları
paketinin hazırlanması vә qәbul edilmәsi;
* qanunvericiliyә müvafiq surәtdә yeni maliyyә hesabatlarının vaxtında tәqdimatı;
* yeni maliyyә hesabatlarının hazırlanması mәqsәdilә fasilәsiz tәlim prosesinin hәyata
keçrilmәsi.

Mühasibat uçotunun tәşkilindә müәssisәnin vәzifәlәri
Mühasibat uçotunun tәşkilindә müәssisәnin vәzifәlәri aşağıdakılardır:

müәssisә әmlakının, öhdәliklәrinin vә bütün tәsәrrüfat әmәliyyatlarının
mühasibat uçotunun mövcud qanunçuluğa uyğun işlәnib, ikili yazılış üsulu ilә
aparılması;

hesabat dövründәki mövcud әmlakın düzgün әks etdirilmәsi;

bütün tәsәrrüfat әmәliyyatlarının ardıcıl tәmin edilmәsi;

gәlir vә xәrclәrin hesabat dövrünә düzgün aid edilmәsi;

maliyyә, bank, vergi orqanları, malsatanlar, kreditorlar vә şәxslәr
tәrәfindәn operativ rәhbәrliyin düzgün formalaşdırılmasını tәmin etmәk.

Uçotun tәşkilindә baş mühasibin rolu
Müәssisәdә uçotun tәşkili, hesabat mәlumatlarınındügün tәrtibi vә vaxtında
yuxarı tәşkilata tәqdim edilmәsi mәsuliyyәti birbaşa baş mühasibin üzәrinә düşür.
“Mühasib” sözü әrәb sözü olub hesab aparan, hazırlayan şәxs mәnasını verir.
Baş mühasib:

Müәssisә tәrәfindәn hәyata keçirilәn bütün tәsәrrüfat әmәliyyatlarının
mühasibat uçotu hesabına düzgün әks etdirilmәsini, maliyyә hesabatlarının müәyyәn
edilmiş müddәtlәrdә tәrtib vә tәqdim edilmәsi, hesabatın iqtisadi tәhlilinin hәyata
keçirilmәsini tәmin edir;

Daxil olan pul vәsaitlәrinin, әmtәә-material qiyәtlilәrinin vә әsas
vәsaitlәrin uçotunu, xәrclәr simetasının hazırlanmasını tәşkil edir;
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Mәhsulun, iş vә xidmәtlәrin maya dәyәri hesabatının iqtisadi cәhәtdәn
әsaslandırlmış tәrtibi, dövlәt büdcәsindә ödәmәlәr, dövlәt sosial sığorta haqqı vә
digәr ehtiyat fondlarına ayrılmaları tәrtib edir;

İlkin mühasibat sәnәdlәrinin, hesabalaşamaların vә ödәniş
öhdәliklәrinin, әmәk haqqı fondunun sәrf olunmasının, vәzifә maaşlarının, maddi
qiymәtlilәrin inventarlaşmasının tәşkilini tәmin etmәk;

Pul vәsaitlәri vә әmtәә-material qiymәtlilәrinin çatışmazlıqları vә
mәnimsәnilmәsi haqqında sәnәdlәrin tәrtibindә iştirak edir, lazimi hallarda müvafiq
işlәrin hüquq-mühafizә orqanlarına verilmәsinә nәzarәt edir.
Azәrbaycan Respublikasında mühasibat uçotunun tәnzimlәnmәsi
Azәrbaycan Respublikasında mühasibat uçotu sahәsindә bütün normativ
sәnәdlәrin, onların forma vә rekvizitlәrinin yaradılması vә yayılması Azәrbaycan
Respublikası Maliyyә Nazirliyinin icazәsi olmadan hәyata keçrilә bilmәz.
Mühasibat uçotunu tәnzimlәyәn normativ aktları, sәnәdlәri 4 sәviyyәdә
qiymәtlәndirmәk olar:
I sәviyyә - “Mühasibat uçotu haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu”;
II sәviyyә - mühasibat uçotu standartları;
III sәviyyә - müvafiq icra orqanlarının hazırladığı metodiki göstәrişlәr, tәlimatlar
vә bu kimi sәnәdlәr;
IV sәviyyә - qeyd olunan sәnәdlәrә әsaslanan әmlakı, hesablaşmaları,
öhdәliklәrin daxili uçot qaydalarını müәyyәn edәn müәssisәdaxili işçi sәnәdlәri.
Ümumiyyәtlә, mühasibat uçotu sistemlәrinin hüquqi tәnzimlәnmәsi
aşağıdakılarla tәmin olunur:

Beynәlxalq prinsiplәrә uyğunluq vә hәmçinin iqtisadiyyatın inkişaf
xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınmaqla hazırlanmış milli standartların mövcudluğu;

Mühasibat uçotu vә hesabatı haqqında qanun;

Mühasibat uçotunun milli hesablar planı;

Mühasibat (maliyyә) hesabatları sistemi;

Tәsәrrüfat subyektinin uçot siyasәti.
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