
"Dövlət rüsumları haqqında"
Qanuna dəyişiklik edilmişdir

Dəyişikliyə əsasən, 9 mart 2017-ci il
tarixindən qüvvəyə minmiş Fərmanla
aşağıdakı fəaliyyət növlərinin həyata
keçirilməsi üçün lisenziyanın
alınmasına görə dövlət rüsumları
artırılmışdır:

“Mühasibat uçotu haqqında”
Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişikliklər

Bu dəyişikliklərə uyğun olaraq, aşağıda
göstərilən hallar istisna olmaqla,
publik hüquqi şəxslər maliyyə

hesabatlarını Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartlarına uyğun
şəkildə tərtib edirlər :

Dövlət və bələdiyyə tərəfindən
yaradılan tibb müəssisəsi, uşaq evləri
sosial xidmət müəssisəsi, açıq və qapalı
tipli xüsusi təlim-tərbiyə müəssisəsi,
məktəbəqədər təhsil müəssisəsi,
ümumtəhsil məktəbi, ilk peşə-ixtisas
təhsili müəssisəsi, orta ixtisas təhsili
müəssisəsi, ali təhsil müəssisəsi, xüsusi
təhsil müəssisəsi və ailə tipli kiçik qrup
evi bu Qanuna əsasən tələb olunan
maliyyə hesabatlarını aşağıdakı
qaydada tərtib edirlər:

- nizamnamələrində sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ
nəzərdə tutulduğu halda, Kommersiya
Təşkilatları üçün Milli Mühasibat
Uçotu Standartlarına və ya öz
seçimlərindən asılı olaraq Maliyyə

Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartlarına uyğun olaraq;
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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.

Fəaliyyət növ
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Dərman
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- nizamnamələrində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul
olmaq hüququ nəzərdə tutulmadığı halda, Büdcə

Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına
uyğun olaraq.

Bu dəyişikliklərə uyğun olaraq publik hüquqi şəxslər
hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra, illik maliyyə

hesabatlarını növbəti ilin aprel ayının 30-dan,
birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını
isə, növbəti ilin iyun ayının 30-dan gec olmayaraq
təqdim etməlidirlər.

Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını
tərtib edən, habelə nizamnamələrində maliyyə

hesabatlarının dərc edilməsi nəzərdə tutulan və

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən yaradılan
publik hüquqi şəxslər və dövlət büdcəsindən subsidiya,
subvensiya, qrant və ya müəyyən səlahiyyətlərin yerinə

yetirilməsi ilə bağlı vəsait ayrılan və digər publik
hüquqi şəxslər illik maliyyə hesabatlarını və

birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını
auditor rəyi ilə birlikdə özlərinin rəsmi internet
səhifələrində və ya mətbuat orqanda dərc edirlər. Bu
halda, onların törəmə publik hüquqi şəxsləri maliyyə

hesabatlarını dərc etmirlər.
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