
“İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun

Beynəlxalq Standartlarına əsasən

mühasibat uçotunun aparılması

qaydaları” təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasi Maliyyə Nazirliyinin

Kollegiyasının 25 dekabr 2018-ci il tarixli qərarına

əsasən “İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun

Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat

uçotunun aparılması qaydaları”nın təsdiq

edilmişdir. Qaydalar aşağıdakı qurumlar

tərəfindən mühasibat uçotunun təşkili, aparılması

və maliyyə hesabatlarının hazırlanmasını

tənzimləyir:

 Büdcə təşkilatları;

 Bələdiyyə orqanları;

 İllik maliyyə hesabatlarını İctimai Sektor

üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq

Standartları əsasında tərtib edən digər

qeyri-kommersiya təşkilatları;

 Publik hüquqi şəxslər;

“Azərbaycan Respublikasının ərazisinə

gətirilən aksiz vergisinə cəlb olunan

malların aksiz dərəcələri”nə dəyişikliklər

edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasinin Nazirlər Kabinetinin

10 yanvar 2019-cu il tarixli, № 5 qərarına əsasən

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 19

yanvar 2001-ci il tarixli 20 nömrəli Qərarı ilə

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının

ərazisinə gətirilən aksiz vergisinə cəlb olunan

malların aksiz dərəcələri”ndə dəyişikliklər

edilmişdir. Aksiz dərəcələrinə olunan dəyişikliklər

və əlavələr aşağıdakılardır:
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Buraxılışda əks olunan məlumatlarla bağlı hər 
hansı bir sual yaranarsa aşağıdakı şəxslərlə əlaqə
saxlaya bilərsiniz:

Arif Quliyev, Vergi və Hüquq Xidmətləri 
Departamentinin Rəhbəri, İdarəedici Direktor
arif.guliyev@pwc.com

Elçin Məmmədov, Direktor, Hüquqi Praktikanın 
Rəhbəri
elchin.mammadov@pwc.com

Aysel Süleymanova, Marketinq və Kommunikasiya 
məsələləri üzrə Rəhbər
aysel.suleymanova@pwc.com
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© 2018 PwC. Bu xəbərdə əks olunan informasiya
yalnız ümumi məlumat xarakteri daşıyır və
hərtərəfli hüquqi analiz təşkil etmir. Məlumatların
dəqiqliyinə və tamlığına dair heç bir zəmanət
verilmir. Hər hansı bir nəticəyə gəlib onu tətbiq
etməzdən (və ya etməməzdən) əvvəl oxucular öz
spesifik məsələləri üzrə mütəxəssislərin məsləhətini
almalıdırlar. Oxucuların bu xəbərlərdəki məlumata
əsaslanıb hər hansı bir nəticəyə gəlib onu tətbiq
etmələrinə və ya hər hansı vacib məqamı nəzərdən
qaçırmalarına görə biz heç bir məsuliyyət
daşımırıq.

Buraxılışın əsas xəbərləri:

• “İctimai Sektor üçün Mühasibat

Uçotunun Beynəlxalq

Standartlarına əsasən mühasibat

uçotunun aparılması qaydaları”

təsdiq edilmişdir.

• “Azərbaycan Respublikasının

ərazisinə gətirilən aksiz vergisinə

cəlb olunan malların aksiz

dərəcələri”nə dəyişikliklər

edilmişdir.

• Azərbaycan Respublikasının

Gömrük Məcəlləsinə dəyişikliklər

edilmişdir.

• “Mikro, kiçik və orta

sahibkarlıq subyektlərinin

kommunal xidmətlərə qoşulma

proseslərinin daha da

sadələşdirilməsi haqqında” Fərman

imzalanmışdır.
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Azərbaycan Respublikasının Gömrük

Məcəlləsinədəyişikliklər edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin 1431-

VQD saylı Qanununa əsasən Azərbaycan

Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə dəyişiklik

edilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunmuşdur. Dəyişikliyə

əsasən 113.1-ci maddəyə olunan redaksiyada

göstərilmişdir ki, kommersiya məqsədləri üçün

nəzərdə tutulmayan malların keçirilməsi halları istisna

olmaqla, mallar gömrük ərazisinə gətirilməzdən əvvəl

gömrük orqanlarına elektron formada qısa idxal

bəyannaməsi verilir. Qısa idxal bəyannaməsinin

verilməməsi bəyannaməçinin inzibati məsuliyyətinə

səbəb olur, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsinin və

malların buraxılışının həyata keçirilməsinə mane

olmur. Bununla əlaqədar olaraq İnzibati Xətalar

Məcəlləsinə 485.2-ci əlavə olunaraq göstərilmişdir:

“485.2. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi
ilə müəyyən edilmiş hallarda qısa idxal
bəyannaməsinin mallar gömrük ərazisinə gətirilməzdən
əvvəl elektron formada verilməməsinə görə -vəzifəli
şəxslər min manat məbləğində, hüquqi şəxslər

“Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq

subyektlərinin kommunal xidmətlərə

qoşulma proseslərinin daha da

sadələşdirilməsi haqqında” Fərman

imzalanmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti 25.12.2018-
ci il tarixində “Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq
subyektlərinin kommunal xidmətlərə qoşulma
proseslərinin daha da sadələşdirilməsi haqqında”
Fərman imzalamışdır. Fərmanın əsas məqsədi
Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq

subyektlərinin elektrik enerjisi və qaz təchizatı
şəbəkələrinə, su təchizatı və tullantı suların axıdılması
sistemlərinə qoşulma prosedurlarının daha da
təkmilləşdirilməsi, tələb olunan vaxtın və maliyyə
xərclərinin optimallaşdırılması, onlara göstərilən
xidmətlərin yüksək səviyyədə, keyfiyyətlə, rahat və
sahibkar məmnunluğu əsasında reallaşdırılmasından
ibarətdir. Fərmanın 1.1.1-ci maddəsində göstərilmişdir
ki, sahibkarların qaz təchizatı şəbəkələrinə, su təchizatı
və tullantı suların axıdılması sistemlərinə qoşulması ilə
əlaqədar texniki şərtlərin və layihə sənədlərinin
hazırlanması və verilməsi, habelə fiziki qoşulmanın
həyata keçirilməsi məqsədilə müraciətlərin qəbulu kiçik
və orta biznes evlərində və “ASAN Kommunal”
mərkəzlərində (“ASAN Kommunal” mərkəzləri
yaradılmayan regionlarda isə “ASAN xidmət”
mərkəzlərində) təşkil olunur.
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