
“Mühasibat uçotu haqqında”
Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişikliklər

Dəyişikliklərə əsasən, Azərbaycan
Respublikasında mühasibat uçotu
sahəsində dövlət tənzimləməsinin əsas
məqsədi Kiçik və Orta Sahibkarlıq
Subyektləri, habelə İctimai sektor da
daxil olmaqla bütün növ hüquqi şəxslər
üçün Mühasibat uçotunun Beynəlxalq
Standartları (IFRS) və uçot qaydaları
əsasında ölkədə maliyyə hesabatlarının
tərtib olunmasını və mühasibat
uçotunun aparılmasını təmin etməkdən
ibarətdir. Həmçinin, dəyişikliklərlə
Qanundan Milli Mühasibat Uçotu
Standartları və kiçik sahibkarlıq
subyektləri üçün müəyyən edilmiş
sadələşdirilmiş uçot qaydaları çıxarılıb.

Dəyişikliklərə əsasən, kommersiya və

qeyri-kommersiya təşkilatlarının
Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsi əsasında vergi orqanlarına
təqdim etdikləri vergi hesabatları bu
Qanunun tələblərinə uyğun olaraq
təqdim etdikləri maliyyə hesabatlarını
əvəz etmir.

Dəyişikliklərə əsasən, aşağıdakı
qurumların baş mühasibləri peşəkar
mühasib olmalıdır:

1. Paylarının
(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə
məxsus olan hüquqi şəxslər;

2. Qiymətli kağızları
fond birjasında dövriyyədə olan hüquqi
şəxslər istisna olmaqla, digər ictimai
əhəmiyyətli qurumlar;

3. İri sahibkarlıq
subyektləri (ya işçi sayı 125 nəfər və

ondan yuxarı, ya da illik gəliri 1.250 min
manat və ondan yuxarı olan sahibkar);

4. Büdcə təşkilatları və

illik maliyyə hesabatlarını və ya
birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş)
maliyyə hesabatlarını dərc edən publik
hüquqi şəxslər.

Bu sadalanan şəxslərə müqavilə
əsasında mühasibat uçotu xidmətini
həyata keçirən hüquqi şəxsin ən azı iki,
hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq
fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxsin
özü peşəkar mühasib olmadığı hallarda,
ən azı bir peşəkar mühasiblə əmək
müqaviləsi olmalıdır.

Peşəkar mühasib Dövlət İmtahan
Mərkəzinin* təşkil etdiyi imtahandan
müvəffəqiyyətlə keçərək, peşəkar
mühasib sertifikatını almış və peşəkar
mühasib təşkilatının üzvü olan şəxsdir.
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Peşəkar mühasib imtahanını müvəffəqiyyətlə
keçmiş şəxslərə müvafiq sertifikat verilir və

Maliyyə Nazirliyi* tərəfindən reyestrə alınır.
Peşəkar mühasib təşkilatı isə üzvləri peşəkar
mühasiblərdən ibarət olan və Maliyyə Nazirliyi*
tərəfindən akkreditasiya olunmuş qeyri-
kommersiya təşkilatıdır.

Dəyişikliklərdə, mühasibat uçotu subyektlərində

Maliyyə Nazirliyi* və Vergilər Nazirliyi*
tərəfindən, müvafiq olaraq, dövlət maliyyə

nəzarəti tədbirləri və vergi yoxlamaları
aparılarkən mühasibat uçotunun aparılmasına
dövlət nəzarəti nəzərdə tutulub. Bəzi mühasibat
uçotu subyektlərində (kredit təşkilatları, sığorta
şirkətləri, investisiya fondları və bu onların
idarəçiləri, habelə qiymətli kağızlar bazarını
lisenziyalaşdıran şəxslər) isə dövlət nəzarəti
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı
qurum tərəfindən həyata keçiriləcək.

Əlavə olaraq Qanunda bəzi anlayışlara
dəyişikliklər edilməklə yanaşı, ona bir sıra yeni
anlayışlar da daxil edilmişdir.

• - Qanunun tətbiqi barədə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanına
əsasən

PwC Azərbaycanın Hüquq praktikasına
yeni rəhbər təyin edilib

PwC Azərbaycanın rəhbərliyində yeni təyinat
olub. Elçin Məmmədov PwC Azərbaycanın
Hüquq Praktikasının rəhbəri təyin edilib. Elçin
müqavilələr, bankçılıq və məhkəmə daxil
olmaqla, hüququn müxtəlif sahələrində geniş
təcrübəyə malikdir. O, ikiqat ixtisasa malik
olmaqla Azərbaycanda və İngiltərə və Uelsdə

hüquqşünas kimi peşəkar fəaliyyət göstərir. Elçin
əvvəllər Omni və MGB (keçmiş McGrigors) və

Ledingham Chalmers kimi hüquq şirkətlərində

partnyor vəzifəsində çalışmışdır.

Son bir neçə ildə PwC Azərbaycanın hüquq
praktikası əhəmiyyətli dərəcədə genişlənmişdir.
Şirkətimizdə immiqrasiya, əmək hüququ və

mübahisələrin həlli kimi müxtəlif hüquq
sahələrində ixtisaslaşan 8 hüquqşünas fəaliyyət
göstərir. Bundan əlavə, bu il "Legal 500"
beynəlxalq reytinq şirkəti 2018-ci il üçün PwC
Azərbaycanın “Tier 2” mövqeyini yenidən
təsdiqləyib.

Reytinq praktiki sahələri və müxtəlif sahələrdə

müştərilərə ən qabaqcıl və innovativ hüquqi
məsləhətlər göstərən komandaları əhatə edən bir
sıra meyarlara əsaslanır. PwC Azərbaycanın
hüquq peşəkarları korporativ, birləşmə və

satınalma, bank və maliyyə, neft və qaz, əqli
mülkiyyət, əmək, immiqrasiya və məhkəmə

məsələləri sahəsində xidmətlər göstərir.

Şirkətimizin hüquq komandası qlobal PwC
şəbəkəsinin mütəxəssisləri ilə birlikdə inteqrasiya
olunmuş hüquqi məsləhətlər təklif edir. 90
ölkədə 3500-dən çox hüquqşünası və 116 ölkədə

immiqrasiya hüquq ofislərini əhatə edən PwC
hüquq praktikası ən böyük hüquq xidmətlər
şəbəkəsidir.
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