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T ƏQDİMAT

Göyü O (Allah) ucaltdı, tərəzini O qoydu!
Çəkidə həddi aşmayın, tərəzini düz (ədalətlə) tutun, çəkini əskiltməyin!
Qurani-Kərim, Rəhman Surəsi, 7-9-cu ayə
Yerin yetişdirdiklərindən, insanların özlərindən və bilmədiklərindən
cütlər yaradan (Allah) pakdır, müqəddəsdir!
Qurani-Kərim, Yasin Surəsi, 36-cı ayə

ÖN SÖZ
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra İnzibati amirlik sistemindən imtina
edərək bazar iqtisadiyyatı inkişafı yolunu tutmuşdur. Bütün ölkədə təsərrüfat
subyektlərinin yeni tələblərə uyğunlaşdırılması istiqamətlərində islahatlar
aparılmağa başlamışdır. İqtisadi inkişafın müasir trendləri fonunda Mühasibat
uçotunun beynəlxalq sistemə harmonizasiyalaşdırılması zərurəti Azərbaycan
hökuməti qarşısında mühüm vəzifələr formalaşdırmışdır. Bu baxımdan Sovet
dövründə əsası qoyulmuş və keçid iqtisadiyyatı şəraitində də tətbiqi davam edən
mühasibat uçotunun aparılması qaydalarının mütərəqqi sistemə adaptasiyasının
sürətləndirilməsi vacib məsələyə çevrilmişdir.
Uçot sahəsində inkişafın yeni mərhələsinə keçiddə 29 iyun 2004-cü ildə qəbul
edilmiş “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu mühüm
əhəmiyyət kəsb etmişdir. Sonralar ölkəmizdə Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartlarının tətbiqi və bunun əsasında “Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının”
formalaşdırılması istiqamətində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti,
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən silsilə qərarlar və normativ
hüquqi aktlar qəbul edilmişdir. Bütün bunlar müəssisə və təşkilatların təşkilatihüquqi formasından asılı olmayaraq hamısının Mühasibat Uçotunun yeni
standartlarına keçidinin sürətlənməsini tələb edirdi.
Yaranmış vəziyyətdən çıxış edərək İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzi
ölkəmizdə bu sahədə maarifçiliyin aparılması zərurətini dərk edərək mühasibat
uçotuna dair kitablar nəşr etməyə başladı. Belə ki, İATM indiyə qədər “Beynəlxalq
uçot və hesabata giriş”, “Beynəlxalq mühasibatlığa giriş”, “Mühasibatlığa dair
məslələr toplusu”, “Beynəlxalq mühasibat uçotunun əsasları üzrə məslələr və testlər
toplusu”, “Rəsmi mühasibatlığa giriş” və Rəsmi mühasibatlığın təşkili” adlı kitablar
nəş etmişdir. Hazırkı vəziyyətdə İATM ölkəmizdə mühasibat uçotu sahəsində
aparılan islahatları və bu sahəyə marağın artmasını nəzərə alaraq daha da
asanlaşdırılmış “Beynəlxalq mühasibat uçotunun əsasları” adlı kitabın nəş olunması
qərarına gəlmişdir.
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“Beynəlxalq mühasibat uçotunun əsasları” kitabı “Beynəlxalq mühasibatlığa
giriş” kitabının daha da təkmilləşdirilmiş versiyasıdır.
Sizə təqdim olunan bu kitab özündə nəzəriyyə və praktikanın qarşılıqlı
əlaqəsini birləşdirir. Bu baxımdan kitabdan düzgün istifadə etdiyiniz təqdirdə sizdə
müstəqil şəkildə maliyyə hesabatlarını hazırlamaq bacarığı formalaşacaqdır. Ona
görə də nəşrdən səmərəli şəkildə yararlanmaq üçün bu kitab əsasında hazırlanmış
“Beynəlxalq mühasibat uçotunun əsasları üzrə məsələlər və testlər toplusu” kitabı ilə
paralel şəkildə oxumağınızı və mövzulara uyğun oradakı çalışmaları etməyi tövsiyə
edirik.
Kitabın fərqli cəhətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, mühasibat uçotu
sahəsində baş verən yeniliklər və dəyişikliklər nəzərə alınaraq praktiki misallarla öz
əksini tapmışdır. Bu qəbildən kitabda Azərbaycan Resublikasının Prezidentinin 4
may 2018-ci ildə təsdiq etdiyi “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Qanununda
göstərilən müddəaların tələblərindən irəli gələn məsələlər nəzərə alınmış peşəkar
mühasiblərin hazırlığı üzrə bir sıra aspektlər təzahür etmişdir.
Müəllif yüksək fədakarlıq göstərməklə misallarda asan başadüşülən
formalardan istifadə etmişdir.
Hesab edirik ki, bu kitabdan istifadə edən hər bir oxucu xüsusi ilə də maliyyə,
mühasibat uçotu sahəsində təhsil alanlar, müxtəlif müəssisələrdə mühasib kimi
çalışanlar özlərini təkmilləşdirmək imkanını qazanacaqlar.
Fürsətdən istifadə edərək kitabın ərsəyə gəlməsində əziyyəti keçən hərkəsə:
müəlliflərə, məsələləri hazırlayanlara, yazanlara, həll edənlərə və s. dərin
təşəkkürümüzü bildiririk.

i.f.d. Ruslan Atakişiyev
İqtisadi Araşdırmalar və Tədris
Mərkəzinin (İATM-in) prezidenti
KİTABDAN İSTİFADƏ QAYDALARI

ÖN SÖZ

9

GİRİŞ
Kitab maliyyə, mühasibat uçotu, audit, konsaltinq sahəsində çalışan, tədris
edən və bu sahə ilə maraqlanan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin siz
kitabdan həm müstəqil öyrənmə zamanı həm də tədrisdə dərs vəsaiti kimi istifadə
edə bilərsiniz.
“Beynəlxalq mühasibat uçotunun əsasları” kitabı 16 fəsildən ibarətdir. Kitaba
Maliyyə uçotu üzrə 14, Vergi uçotuna dair 1 və İdarəetmə uçotuna aid 1 fəsil
daxildir. Mövzular nəzəri və praktiki baxımından işlənmişdir. Kitabın nəzəri
hissəsində maliyyə, idarəetmə və vergi uçotunun mahiyyəti, metodaları,
müxabirləşmələri, uçot qaydaları aşılanmışdır. Mövzular üzrə praktiki nümunələr
kommersiya təşkilatlarının təcrübəsi əsasında hazırlanmışdır. Ümumiyyə t lə
götürdükdə isə kitabın nəzəri hissəsi kommersiya və qeyri-kommers iya
təşkilatları üçün ümumi qəbul edilmiş prinsiplər əsasında şərh olunub.
Kitabın sonunda Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
hazırlanmış müqayisəli “Kommersiya Təşkilatları üçün Yeni Hesablar Planı” və
terminoloji lüğət verilmişdir.
Kitabla sərbəst şəkildə hazırlaşan şəxslərə məsləhət bilərdik ki, paralel olaraq
bu nəşr əsasında hazırlanmış “Beynəlxalq mühasibat uçotunun əsasları üzrə
məsələlər və testlər toplusu” kitabını da əldə etsinlər.
Kitabda verilmiş nümunələrdə hesab nömrələrindən demək olar ki, istifadə
olunmamışdır. Yalnız vergi və istehsal məsrəfləri bölmələrində müəyyən qədər
istifadə olunmuşdur. Bunun səbəbi hesab nömrələrinin hər zaman dəyişmə ehtimalının olması, hesabın orijinal adlarının isə heç zaman dəyişməməsi ilə əlaqədardır.
Kitab yeni uçot və hesabat sistemini öz işində tətbiq etmək istəyənlər üçün
əla bir vasitə ola bilər. Fikrimizcə, kitabı yaxşı mənimsəyən hər bir tələbə, oxucu
və ya dinləyici beynəlxalq səviyyədə tanınan ACCA, CIMA və CIPFA kimi təşkilatların sertifikatlarını daha asan əldə edə bilər. Kitab həmçinin mühasibat lıq
sahəsində yerli sertifikatların əldə olunması üçün də yaxşı vasitədir.
Kitabın hazırlanması prosesində “Bakı Hesabat Mərkəzinin” direktoru, audit üzrə
mütəxəssis Mehdi Babayevlə və digər adları çəkilməyən ekspertlər və İATM-in
tələbələri ilə fikir mübadiləsi aparılmış və onların məsləhətləri əsasında mövzulara
düzəlişlər olunmuşdur. Buna görə də əməyi keçən hər kəsə İATM tərəfindən dərin
təşəkkürümüzü bildiririk.
Sonda xahiş edirik ki, kitabda qüsurlar aşkarladığınız zaman çəkinmədən dərhal
bizə bildirin. Həmin təkliflərinizi inşaAllah kitabın növbəti nəşrlərində nəzərə
alacağıq.
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