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GİRİŞ 
 

Mövzunun aktuallığı. Игтисади нязарят системинин мцщцм щялгяляриндян бири  

малиййя нязарятидир. Малиййя нязаряти - хцсуси форма вя цсул тятбиг етмякля 

тясяррцфат вя идаряетмя обйектляринин малиййя фяалиййятинин вя онунла баьлы 

ямялиййатларын йохланылмасы мяъмусундан ибарятдир.  

Малиййя нязаряти- бцтцн игтисади субйектляр: дювлят, мцяссися вя тяшкилатларын 

малиййя фяалиййяти цзяриндя ганунвериъи вя иъраедиъи щакимиййят органларынын 

нязарятидир. 

Малиййя нязаряти  малиййянин нязарят функсийасынын тязащцр вя йа 

реаллашдырылма формасы кими чыхыш едир. Бу реаллашдырма малиййя нязарятинин 

мягсядлярини, мащиййятини мцяййян едир.  

Малиййя нязаряти игтисадиййатда милли мящсулун натурал вя дяйяр эюстяриъиляри 

таразлыьындакы позунтулары, макро вя микро игтисади тянзимлямя просесляриндя бу 

вя йа диэяр уйьунсузлуглары ашкара чыхармаг цчцн бир алят кими истифадя олунур. 

Малиййя нязарятинин ясас мягсяди дювлятин малиййя сийасятинин уьурла щяйата 

кечирилмяси, халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя вя щялгяляриндя малиййя 

ещтийатларынын формалашдырылмасы вя сямяряли истифадяси просесинин йериня 

йетирилмясини тямин етмякдян ибарятдир.   

Игтисади нязарятин хцсуси сащяси кими малиййя нязаряти юз обйект вя 

субйектляриня маликдир. Малиййя нязарятинин обйекти малиййя ещтийатларынын 

формалашдырылмасы вя истифадяси заманы мейдана чыхан пул - бюлэц просесидир. Бу 

обйектляри башга формада бу ъцр груплашдырмаг мцмкцндцр:  

1. мадди истещсал сащясиндяки малиййя мцнасибятляри;  

2. гейри - мадди истещсал сащясиндяки малиййя мцнасибятляри;  

3. мяркязляшдирилмиш пул фондларынын йарадылмасы вя истифадясиля баьлы малиййя 

мцнасибятляри.  

 Малиййя нязарятинин субйектляри дедикдя ися, малиййя нязарятини щяйата 

кечирян щцгуги вя физики шяхсляр,  о ъцмлядян дювлят органлары нязярдя  тутулур. 
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Дцнйанын яксяр юлкяляриндя дювлят нязарятини Малиййя Назирлийи вя онун йерли 

органлары, верэи гурумлары вя хязиня системи, мяркязи банклар вя диэяр тяшкилатлар 

щяйата кечирирляр. 

Малиййя нязарятиндя йохлама предметляри кими бир сыра малиййя эюстяриъиляри -  

мянфяят, ялавя дяйяр верэиси, майа дяйяри,  рентабеллик, дювриййя вясаитляри, мцхтялиф 

мягсядляря вя фондлара айырмалар вя s. çıxış edir. 

 Малиййя нязаряти бцтцн игтисади просесляри ящатя етдийи вя бир сыра 

хцсусиййятляря малик олдуьу цчцн онун бу игтисади просесляр цзяриндяки фяалиййятини 

бцтюв щалда юйрянмяк вя даща айдын баша дцшмяк цчцн тяснифляшдирмя апарылыр. 

Малиййя нязаряти мцхтялиф яламятляря эюря тяснифляшдирилир вя формалар сечилир. 

Мясялян мцлкиййят формаларына ясасян, щяйата кечирилмя вахтына эюря  вя саиря.  

Мцлкиййят формалары вя йа щяйата кечирилдийи обйектдян асылы олараг  малиййя 

нязаряти ашаьыдакы формаларда щяйата кечирилир: 

• дювлят малиййя нязаряти,  

• мцстягил вя йа шяхси  малиййя нязяряти, 

•  тясяррцфат дахили малиййя нязяряти, 

•  иътимаи малиййя нязяряти.  

 Дювлят малиййя нязарятинин билаваситя мягсяди дювлятин фяалиййятинин 

сямярялилийини тямин етмякдир. Дювлят мящз малиййя нязарятинин кюмяйи иля 

планлашдырылмыш бцтцн вясаитлярин вахтында дювлят фондларына дахил олмасына, щабеля 

дювлят вясаитляриндян мягсядйюнлц истифадяйя нязарят едир. 

Щазырда дювлят малиййя нязаряти республиканын ганунвериъи вя иъра органлары, 

малиййя вя верэи органлары, хязиня системи вя диэяр дювлят идаряетмя органлары 

тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу субйектлярдян хязиня вя верэи гурумлары чох мцщцм 

рол ойнайыр.  

Дювлят малиййя нязаряти щямчинин айры-айры назирлик вя комитялярин нязарят – 

тяфтиш идаряляри, баш мцщасибатлыьы вя малиййя идаряляри васитясиля  дя щяйата      

кечирилир. 

Дювлят малиййя нязаряти малиййя фяалиййятинин сфераларына эюря бцдъя 

нязарятиня, верэи нязарятиня, валйута нязарятиня, кредит нязарятиня, сыьорта 

нязарятиня вя инвестисийа нязарятиня айрылыр. 
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Büdcə vəsaitlərinin səfərbər edilməsi və istifadə olunması üzərində nəzarət 

əsasən maliyyə orqanları tərəfindən həyata keçirilir. Ona görə də maliyyə 

nəzarətinin bu növü büdcə nəzarəti adlanır. Büdcə nəzarəti iqtisadiyyatın 

inkişafına və dövlət büdcəsinə daxil olan vəsaitlərin maksimum artırılmasına və 

optimal maliyyə-büdcə siyasətinin işlənib hazırlanmasına şərait yaradır. 

Büdcə nəzarəti - hüquqi normalarda müəyyən edilmiş ictimai orqanlar 

tərəfindən həyata keçirilən nəzarət tədbirlər sistemidir. Bu tədbirlər Azərbaycan 

Respublikasında həyata keçirilən büdcə fəaliyyətinin qanuniliyini və 

məqsədəuyğunluğunu yoxlamağa istiqamətlənir. 

Vergi nəzarəti vergilərin bütün səviyyəli büdcələrə tam və vaxtında yığılması, 

vergitutma obyektlərinin uçotu, habelə vergi qanunvericiliyinə riayət olunması 

üzərində nəzarətdən ibarətdir. 

Valyuta nəzarəti xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı maliyyə əməliyyatlarını əhatə 

edir. Valyuta nəzarətinin məqsədi valyuta əməliyyatları aparılarkən valyuta 

qanunvericiliyinə əməl olunmasını təmin etməkdir. 

Azərbaycan Respublikasında valyuta nəzarəti valyuta nəzarəti orqanları və 

onların agentləri tərəfindən həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikasında valyuta nəzarəti orqanları Azərbaycan 

Respublikasının Milli Bankı və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük 

Komitəsidir. 

Valyuta nəzarəti agentləri Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı qarşısında 

hesabat verən müvəkkil banklardır. 

Kredit nəzarəti kommersiya banklarının kredit əməliyyatlarını: müştərilərə 

kreditin verilməsi, kreditin vaxtında qaytarılması, kreditə görə faizlərin ödənilməsi 

və s. əhatə edir. 

Sığorta nəzarəti – sığortaçının maliyyə vəziyyətinin tədqiq olunmasında və 

onun sığorta etdirən şəxs qarşısındakı müqavilə öhdəliyini qəbul etməsi üçün 

ödəniş qabiliyyətinə malik olmasında öz əksini tapır. 

 Бу бахымдан «Дювлят малиййя нязаряти sisteminin təkmilləşdirilməsi» 

мювзусундакы  dissertasiya  иши  актуалдыр вя онун сечилмясини ясасландырыр. 
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Tədqiqat işinin predmeti və obyekti. Tədqiqat işinin predmetini Azərbaycanda 

dövlət maliyyə nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsinin nəzəri aspektləri, obyektini isə 

maliyyə ehtiyyatlarının formalaşdırılması və istifadəsi zamanı meydana çıxan pul-bölgü 

prosesi təşkil etmişdir. 

Tədqiqatın əsas məqsədi və vəzifələri.  

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlət maliyyə nəzaratinin zəruriliyinin, məqsəd 

və vəzifələrinin öyrənilməsi, бу sahə ilə баьлы мцхтялиф нязяри йанашмаларын 

системляшдирилмяси, dövlət maliyyə nəzarati sistemində mövcud problemlərin 

araşdırılması və onun  effektivliyinin artırılması qarşıya bir məqsəd kimi 

qoyulmuşdur. 

Dissertasiya işinin məqsədinə uyğun olaraq tədqiqatda aşağıdakı vəzifələrin 

həlli nəzərdə tutulmuşdur: 

-müasir iqtisadi şəraitdə nəzraət mexanizmin və onun vacib tərkib hissəsi olan 

maliyyə nəzarətinin formalaşması prinsipləri, şərtləri və rolunun nəzəri-metodoloji 

məsələlərinin elmi araşdırılması və bu istiqamətdə təklif və tövsiyyələr hazırlamaq; 

-müasir şəraitdə dövlət maliyyə nəzarəti sisteminin fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsini aparmaq və son dövrlərdə baş verən meyllərin analitik təhlilini 

vermək; 

-maliyyə nəzarətinin əsasən də dövlət maliyyə nəzarəti sisteminin qabaqcıl dünya 

təcrübəsi və Azərbaycan reallığı əsasında təkmilləşdirilməsi və effektivliyinin 

artırılması istiqamətində elmi təkliflər və tövsiyyələr hazırlamaq. 

Tədqiqatın informasiya bazasını – qəbul edilmiş qanunlar, qərarlar və 

sərəncamlar, normativ-hüquqi aktlar, Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika 

Komitəsinin, Azərbaycan Respublikası Maliyyə, Vergilər Nazirliklərinin, Gömrük 

Komitəsinin məlumatları, çap edilmiş statistik məcmuələri, bülletenləri və habelə dövrü 

mətbuatın materialları təşkil edir. 

 Tədqiqatın elmi yeniliyi.  

Maliyyə nəzarətinin gələcək inkişafı, onun səmərəliliyi xeyli dərəcədə dövlətin 

qanunvericilik bazasının zamanın tələbinə uyğun təkmilləşdirilməsindən   

bilavasitə asılıdır. Maliyyə nəzarətini тənzimləyən normativ-hüquqi baza bu 
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nəzarəti demokratik dövlətə xas olan keyfiyyətcə yeni səviyyəйя keçirməyi təmin            

etməlidir.  

Bununla бярабяр,  малиййя нязаряти системиндя aşağıdakı  истигамятlərдя 

мцяййян диэяр тядбирлярин  эюрцлмяси дя мягсядяуйьун оларды: 

- малиййя нязарятинин норматив-щцгуги базасынын мювъуд реаллыглара уйьун 

тякмилляшдирилмяси, 

- малиййя нязаряти сащясиндя информасийа технолоэийаларынын тятбигинин 

эенишляндирилмяси, 

- мцхтялиф нязарят органлары тяряфиндян апарылан йохламаларын 

тякрарланмасынын гаршысынын алынмасы, 

- йохламаларынын кейфиййят эюстяриъиляринин артырылмасы вя йохламаларын сайынын 

азалдылмасы, 

- апарылан йохламалар заманы ганунвериъилийин тялябляриня  риайят едилмяси вя 

мянфи щаллара гаршы ъидди нязарят механизмляринин тятбиги вя с. 

Iqtisadi islahatlarыn yeni mяrhяlяsiня гядям гоймуш  Azяrbaycanda дювлят 

maliyyя nяzarяtiнин beynяlxalq tяlяblяr sяviyyяsindя qurulmasы nяticя etibarиlя 

дювлятин малиййя сийасятинин мцвяфягиййятля реаллашдырылмасына,  малиййя 

вясаитляринин вахтында дювлят фондларына дахил олмасына, щабеля дювлят 

вясаитляриндян мягсядйюнлц истифадяйя эятиряъяк bu isя юz nюvbяsinдя сосиал  vя 

iqtisadi dirчяliшя imkan verяcяkdir. 

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti. Tədqiqatın elmi-nəzəri və praktiki nəticələri 

dövlət maliyyə nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsi və yenidən qurulması prosesində 

istifadə oluna bilər. 

Диссертасийа ишинин щяъми вя структуру. 

Dissertasiya işi giriş, üç fəsil, nəticə - təkliflər вя истифадя олунмуш ядябиййат 

сийащысындан ибарятдир. 

Giriş  hissəsində mövzunun  aktuallığı və onun elmi araşdırılmasının vacibliyi 

əsaslandırılır.  

Dissertasiya ишинин бириъи фясли малиййя нязарятинин мащиййяти, зярурилийи, 

мягсяд вя вязифяляри, ясас принсипляри, тяшкилинин форма вя методлары кими  мясяляляри 

ящатя едир. 
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Dissertasiya işinin ikinci fəslində ися дювлят малиййя нязарятинин зярурилийи, 

ясас нювляри вя ону щяйата кечирян органлардан бящс едир. 

 Dissertasiya işinin üçüncü fəslində дювлят малиййя нязарятинин 

тякмилляшдирилмяси мясяляляриня эениш йер верилир. 
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FƏSİL 1.   MALİYYƏ NƏZARƏTİNİN KONSEPTUAL ƏSASLARI. 

1.1. Малиййя нязарятинин мязмуну, ролу вя тяшкили пинсипляри  

Малиййя нязаряти - хцсуси форма вя цсул тятбиг етмякля тясяррцфат вя 

идаряетмя обйектляринин малиййя фяалиййятинин вя онунла баьлы ямялиййатларын 

йохланылмасы мяъмусундан ибарятдир.  

 Малиййя нязаряти – тясяррцфат субйектляринин фяалиййятляриндя малиййя вя 

онунла ялагядар олан мясялялярин  ишлянмяси, щямчинин онун тяшкилинин юзцнямяхсус 

методларынын вя формаларынын дяйишмяси цзря ямялиййатларын вя фяалиййятлярин 

мяъмусудур. 

Maliyyə нязаряти игтисадиййатда милли мящсулун натурал вя дяйяр эюстяриъиляри 

таразлыьындакы позунтулары, макро вя микро игтисади тянзимлямя просесляриндя бу 

вя йа диэяр уйьунсузлуглары ашкара чыхармаг цчцн бир алят кими истифадя олунур. 

Малиййя нязарятини щяйата кечирмяк цчцн йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярдян 

ибарят комплектляшдирилмиш хцсуси нязарят тяшкилатлары вя йа груплары йарадылыр. 

Онларын щцгуг вя вязифяляри гцввядя олан ганунвериъилийя ясасян мцяййян едилир. 

Малиййя нязаряти игтисади нязарятин хцсуси сащяси кими юз обйект вя 

субйектляриня маликдир.  

Rus alimi S.V.Stepaşin “Dövlət maliyyə nəzarəti” kitabında  maliyyə 

nəzarətinin  obyekti kimi milli  gəlirin yaradılması, bölüşdürülməsi və onun 

səmərəli  istifadəsinə  dair, bir tərəfdən  dövlət, digər tərəfdən  hüquqi  və fiziki 

şəxslər arasında yaranan münasibətləri müəyyən edir. 

Малиййя нязарятинин обйекти  малиййя ещтийатларынын формалашдырылмасы вя 

истифадяси заманы мейдана чыхан пул-бюлэц просесидир. Бу обйектляри башга 

формада бу ъцр груплашдырмаг олар:  

1. мадди истещсал сащясиндяки малиййя мцнасибятляри;  

2. гейри - мадди истещсал сащясиндяки малиййя  мцнасибятляри;  

3. мяркязляшдирилмиш пул фондларынын йарадылмасы вя истифадясиля баьлы малиййя 

мцнасибятляри.  

Малиййя нязарятинин субйектляри дедикдя ися, малиййя нязарятинин щяйата 

кечирян щцгуги вя физики шяхсляр о ъцмлядян дювлят органлары нязярдя тутулур.  
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Дцнйанын яксяр юлкяляриндя дювлят нязаряти Малиййя Назирлийи вя онун йерли 

органлары, верэи гурумлары вя хязиня системи, мяркязи банклар вя диэяр тяшкилатлар 

васитясиля щяйата кечирилир. Бу субйектлярдян хязиня вя верэи гурумлары чох мцщцм 

рол ойнайыр. Дювлят малиййя нязаряти щямчинин айры-айры назирлик вя комитялярин 

нязарят-тяфтиш идаряляри, баш мцщасибатлыьы, вя малиййя идаряляри васитясиля щяйата               

кечирилир. 
 

 

 

 

Дювлят малиййя нязарятинин билаваситя мягсяди дювлятин фяалиййятинин 

сямярялилийини тямин етмякдир. Дювлят мящз малиййя нязарятинин кюмяйи иля 

планлашдырылмыш бцтцн вясаитлярин вахтында дювлят фондларына дахил олмасына, щабеля 

дювлят вясаитляриндян мягсядйюнлц истифадяйя нязарят едир.  

Базар мцнасибятляри шяраитиндя малиййя нязарятинин субйектляриндян бири кими 

аудитор фирма вя хидмятляринин ролу вя ящямиййяти дя артмагдадыр. 

Малиййя нязарятиндя йохлама предметляри кими бир сыра малиййя эюстяриъиляри -  

мянфяят, ялавя дяйяр верэиси, бцтцн нюв эялирляр, майа дяйяри,  рентабеллик, дювриййя 

вясаитляри, мцхтялиф мягсядляря вя фондлара айырмалар вя саиря чыхыш  едир. 

Бцтцн бу эюстяриъиляр синтетик характеря малик олдуьундан мцяссися вя 

тяшкилатларын тясяррцфат фяалиййятинин бцтцн истещсал сащяляриня щяртяряфли нязарят 

етмяйя вя ейни заманда малиййя - кредит механизминин гаршылыглы ялагясиня 

нязарятин щяйата кечирилмясиня шяраит йарадыр. 



 11

Малиййя нязаряти сферасына пулун истифадя олунмасы иля щяйата кечирилян бцтцн 

ямялиййатлар дахилдир. Бу замани илк нювбядя малиййя ещтийатларынын 

формалашдырылмасы вя истифадяси иля баьлы олан бирбаша вя билаваситя гаршылыглы ялагяляр 

вя фяалиййятин бцтцн  сащяляриндя пул вясаитляри фондлары цзря ялагяляр гейд 

олунмалыдыр.   

Конкрет олараг малиййя нязарятиня ашаьыдакы истигамятляр дахил олуна биляр: 

- Игтисади ганунларын тялябляриня нязарят олунмасы; 

- Мяъму иътимаи мящсулун дяйяринин вя Милли эялирин бюлэцсц вя йенидян 

бюлэцсц,  

- Бцдъянин тятиб олунмасы вя иъра едилмяси (бцдъя нязаряти),  

- Ямяк, мадди вя малиййя ещтийатларынын сямяряли истифадяси вя  тяшкилатларын, 

бцдъя идаряляринин малиййя вязиййяти,  

- Еляъя дя  верэи вя банк нязаряти, малиййя базарына нязарят вя башга 

истигамятляр.  

Малиййя нязаряти малиййя интизамынын йериня йетирилмяси мясялясиндя 

мцяссисялярин, тяшкилатларын, идарялярин, щямчинин дювлят вя малиййя-банк 

структурунун мясулиййяти иля сых баьлыдыр. Бу мясулиййят малиййя интизамыны 

позанлара гаршы щям инзибати, щям дя игтисади тядбирлярля ифадя олунур. Игтисади тясир 

тядбирляри конкрет олараг малиййя гадаьалары васитясиля щяйата кечирилир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя малиййя интизамынын тез-тез позулмасына вя 

демяли малиййя гадаьаларына даща чох зярурят олмасына бахмайараг малиййя 

нязаряти беля щалларын гаршысыны даща тез алмаьа вя гадаьалары аз тятбиг          

етмяйя йюнялдилмялидир. Чцнки, малиййя гадаьанлары истещсалын сямярялилийини 

азалдыр. 

Малиййя нязарятинин ясас мягсяди дювлятин малиййя сийасятинин уьурла щяйата 

кечирилмяси, халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя вя щялгяляриндя малиййя 

ещтийатларынын формалашдырылмасы вя сямяряли истифадяси просесинин йериня 

йетирилмясини тямин етмякдян ибарятдир.  

Малиййя нязарятинин гаршысында дуран вязифяляри ися ашаьыдакы кими характеризя 

етмяк олар: 

- малиййя ресурсларына олан тяляб иля пул фондларынын вя эялирляринин мябляьи  

ясасында таразлыьы тямин етмяк; 
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- дювлят бцдъяси гаршысында, малиййя ющдяликляринин бцтювлцкдя вя вахтында 

тямин едилмяси; 

- истещсалдахили малиййя ресурсларыны цзя чыхармаг, хярълярин азалдылмасы 

имканларыны мцяййян етмяк; 

- мцяссисялярдя, бцдъя идаря вя тяшкилатларында материал гиймятлиляриндян вя пул 

ресурсларындан сямяряли истифадя олунмасына, щямчинин учот вя щесабатларын дцзэцн 

апарылмасына кюмяк етмяк; 

- мцяссисялярин хариъи игтисади фяалиййятиндя, о ъцмлядян валйута вя саир 

ямялиййатлар цзря йцксяк файдалылыьа наил олмаьа кюмяклик етмяк, 

- гцввядя олан ганунвериъилик вя норматив актлара риайят олунмасы, о 

ъцмлядян тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг мцяссисялярин верэийя ъялб 

олунмасы сащясиндя нязаряти щяйата кечирмяк. 

Малиййя нязарятинин тяшкили заманы бир сыра принсиплярин дя нязяря алынмасы 

ваъибдир ки, бу принсипляря дя ашаьыдакылар аиддир: 

1. Малиййя нязарятинин там ашкарлыг шяраитиндя щяйата кечирилмяси.  

Бу принсип базар игтисадиййаты шяраитиндя эюзлянилмяси ваъиб олан ясас 

принсиплярдяндир. Беля ки, базар мцнасибятляри мцяссисяляря там мцстягиллик вердийи 

вя дювлят тяряфиндян нязарятин щяйата кечирилмяси хейли чятинляшдийи цчцн 

мцяссисялярдя малиййя нязарятинин там ашкарлыг шяраитиндя кечирилмяси мцяссисялярин 

фяалиййятиня нязарятин щяйата кечирилмясиня кюмяк едир. Бу заман бязи шяртлярин 

горунмасы, даща доьрусу мцяссисялярин коммерсийа сирляринин горунмасы чох 

ваъибдир.  

2. Эяляъякдя баш веря биляъяк щадисялярин гаршысынын алынмасы üçün 

тядбирляринин нязяря алынмасы.  

Игтисади мцстягиллик шяраитиндя мцяссисяляр щяр ан эюзлянилмяз щадисялярля 

гаршылаша билярляр. Она эюря дя, малиййя нязаряти щяйата кечириляркян мцяссисялярин 

бу кими щадисялярдян мцдафия тядбирляри щюкмян нязяря алынмалыдыр. Бу тядбирляр 

мцхтялиф формаларда щяйата кечириля биляр. Ону да гейд едяк ки, бу тядбирлярин 

щамысы мцяссисялярин стратежи планларында нязяря алыныр вя бцтцн фяалиййят бойу 

истифадя олунур. 

3. Еффективлик принсипи вя нязарятин щяйата кечирилмя хяръляринин гянаяти. 
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 Гейд олунан принсипин мащиййяти ондан ибарятдир ки, нязарят органлары 

тяряфиндян щяйата кечирилян тядбирляр системи гаршыйа  гойулан мясялялярин 

тядгигиндя мцкяммял нятиъяляря наил олунмасына имкан версин. 

4. Professional səriştəlik prinsipi. 

Professional səriştəlik – нязарят prinsipidir. Oнун мащиййяти ondan ibarətdir 

ki, yoxlayan şəxs yoxlamanı keyfiyyətli təmin etmək üçün lazımı bilik və səriştəyə 

malik olmalıdır. Nəzarəti həyata keçirən subyekt  yoxlama keçirmək üçün 

hazırlıqlı, professional səriştəli mütəxəssisləri cəlb edir və onların işlərinin 

keyfiyyətini izləyir. 

5. Мяхфилик принсипи.  

Məxfilik – nəzarət prinsipi kimi aşağıdakı amillərdən ibarətdir. Nəzarət 

органы və nəzarətçilər yoxlama zamanı alınmış və ya tərtib edilmiş sənədlərin 

qorunmasını təmin etməlidirlər və bu sənədləri və ya onların sürətlərini (bütövlüklə 

ya hissə-hissə) üçüncü şəxslərə verməyə və ya onun məzmunу щаггында şifahi 

məlumat vermək (bəzi istisna hallarıны ганунвериъилик тяряфиндян нязяря алараг) 

щцгугларына малик дейилляр. 

6. Professional давраныш prinsipi 

Professional давраныш – малиййя нязаряти принсипидир вя онун мащиййяти ондан 

ибарятдир ки, нязаряти щяйата кечирян шяхс (йохлайыъы) профессионал фяалиййяти иля 

уйьунлашмайан, ону щюрмятдян салан вя етибарына, имиъиня зяряр вуран 

щярякятлярдян гачмалыдыр. 

7. Тяфтишин щяртяряфлилийи принсипи.  

Гейд етдийимиз кими, малиййя нязаряти мцяссисялярин, тяшкилатларын, щюкумятин 

игтисади-тясяррцфат фяалиййятинин излянмяси формасында щяйата кечирилир. Тяфтиш заманы 

ясасян фяалиййятин нятиъяляри йохланылыр вя тящлил едилир. Буна эюря дя тяфтиш малиййя 

нязаряти обйектинин фяалиййятинин бцтцн тяряфляринин вя бцтцн нятиъяляринин ъидди 

гайдада йохланылмасыны тямин едир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссисялярин 

фяалиййяти эенишляндийи цчцн тяфтишин щяртяряфли гайдада щяйата кечирилмяси чох 

ваъибдир. 

8.Нязарятин демократик ясасларла щяйата кечирилмяси. Малиййя нязарятинин 

щяйата кечирилмясиндя демократик принсиплярин горунмасы дедикдя, нязарятин там 
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ганунвериъилик ясасында реаллашдырылмасы баша дцшцлцр. Базар игтисадиййаты 

системиндя бу принсип  мцяссисялярин фяалиййяти вя мцхтялифлийи цчцн чох ваъиб бир 

принсипдир. Беля ки, бу систем дахилиндя мцяссисялярин фяалиййятини  тянзимляйян вя 

бязи щалларда мящдудлашдыран мящз игтисади ганунлардыр. 

Эюстярилян принсиплярдян башга малиййя нязарятинин тяшкилиндя вя 

апарылмасында бир сыра диэяр тюрямя принсипляр дя эюзлянилмялидир. 
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1.2. Maliyyə nəzarətinin təsnifatı. 

  

Малиййя нязаряти бцтцн игтисади просесляри ящатя едир вя бир сыра хцсусиййятляря 

малик олур. Она эюря дя малиййя нязарятинин бу игтисади просесляр цзяриндяки 

фяалиййятини бцтюв щалда юйрянмяк чох чятиндир вя малиййя нязарятини даща айдын 

баша дцшмяк цчцн тяснифляшдирмя апарылыр. 

Малиййя нязаряти мцхтялиф яламятляря эюря тяснифляшдирилир вя формалар сечилир. 

Бу тяснифляшдирмяни ашаьыдакы кими мцяййян етмяк олар: 

• мцлкиййят формаларына görə, 

•  щяйата кечирилмя заманына эюря. 

Мцлкиййят формасына вя йа щяйата кечирилдийи обйектдян асылы олараг малиййя 

нязарятинин ашаьыдакы формалары вардыр:  

• дювлят малиййя нязаряти;  

• иътимаи малиййя нязаряти;  

• тясяррцфатдахили малиййя нязаряти;  

• мцстягил вя йа аудитор малиййя нязаряти. 

Цмумдювлят малиййя нязаряти малиййя нязарятинин ясас формасы олмагла ясас 

етибариля дювлят щакимиййят органлары вя идаряляри тяряфиндян щяйата кечирилир. О 

нязарят едилмяли обйектляря идарячилик табечилийиндян асылы олмайараг    йюнялдилир. 

V.M.Rodionovanın  fikrincə, dövlət maliyyə nəzarəti - maliyyə hüquq 

normalarına  əsaslanan  dövlətin  pul fondlarının  əmələ gəlməsi, bölüşdürülmə və 

istifadə edilməsini əhatə edən  tədbirlər  sistemi olub,  dövlət mülkiyyətinin  

qorunmasını, dövlət  vəsaitlərinin  effektli və qənaətcil istifadə edilməsini,  dövlətin  

maliyyə intizamının  pozulma  hallarını aşkar etməyə köməklik göstərən  dövlət 

nəzarətinin  bir formasıdır1. 

A.N.Kozırinin  fikrincə isə, dövlət  maliyyə nəzarəti- maliyyə  

əməliyyatlarının  qanuniliyini və gerçəkliyini, maliyyə   təsərrüfat  fəaliyyətinin 

iqtisadi effektliyinin  obyektiv  qiymətləndirilməsi və onun  artırılması üçün  

ehtiyatlar aşkar etmək, büdcəyə gəlir daxil  olmasının  artırılmasını və dövlət  

                                                 
 



 16

mülkiyyətinin  qorunması məqsədi ilə qanunla  müəyyən  səlahiyyətlər verilmiş 

dövlət orqanlarının  spesifik  təşkilati  forma və  metodlarının  istifadə edilməsidir2. 

S.P.Openişev  və V.A.Jukov  hesab edirlər ki, dövlət  maliyyə  nəzarətinin  

məqsədi  dövlətin  büdcə və qeyri büdcə   maliyyə  vəsaitlərinin  və dövlət  

əmlakının  qanuni və effektli istifadə edilməsini təmin  etməkdir3. 

Əsas  dövlət maliyyə nəzarətinə   aşağıdakıları  aid edirlər: 

*  büdcənin  və   büdcədənkənar  fondların  büdcələrinin  mədaxil və məxaric  

maddələrinin  vaxtında  icra edilməsinin  yoxlanması, dövlət  vəsaitlərinin  

xərclənməsinin  və dövlət  əmlakının  istifadəsinin  effektliyinin və 

məqsədəuyğunluğunun müəyyən edilməsi; 

* dövlət büdcəsinin  və  yerli  büdcələrin  mədaxil və məxaric  maddələrinin  

əsaslandırılmasının  qiymətləndirilməsi; 

* dövlət büdcəsinin  və yerli  büdcələrin  mədaxil və məxaric  maddələrindən  

yayınmaların müəyyən edilməsi  və onların  aradan  götürülməsinə və həmçinin  

büdcə  prosesinin  bütövlükdə  təkmilləşdirilməsinə  yönəldilən  təkliflərin  

hazırlanması; 

 * büdcə vəsaitlərinin və büdcədənkənar  fondların vəsaitlərinin  səlahiyyətli 

banklarda və  digər  maliyyə-kredit  müəssisələrində, qanuni və vaxtında  hərəkət 

etməsinə nəzarət edilməsi;  

* dövlət  büdcəsinin  gəlir hissəsinin  formalaşmasını təmin  edən  dövlət 

büdcəsinin  gəlir hissəsinə daxil olan  vergi, rüsum və başqa  ödəmələrin  daxil  

olmasına nəzarət  edilməsi; 

* nazirlik və müəssisələrin  büdcə  və qeyri büdcə vəsaitlərindən  effektli 

istifadəsinin  qiymətləndirilməsi; 

 * mühasibat hesabının  və hesabatçılığının düzgün aparılmasına  nəzarət edilməsi; 

* büdcə və vergi intizamının  yaxşılaşdırılması və s. 

Beləliklə, dövlət maliyyə nəzarəti konstitusiya və müvafiq qanunvericilik 

aktları əsasında aparılmaqla bilavasitə dövlətin maliyyə siyasətinin həyata 

keçirilməsi, ölkədə maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi, dövlət büdcəsinin və 

                                                 
2 Maliyyə hüququ/ O.N.Qorbunovanın red.ilə. su., 1998 
3 http:www.budgtrf.ru/Publications/Schpalata/1999/bülletin/ Word/ 1999-14-11.doc 2-3 
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büdcədənkənar fondların vəsaitlərinin yaradılması və istifadə olunması üzərində 

nəzarətdən ibarətdir.  

Идаря малиййя нязаряти, назирлийин шюбяляри, ширкятляр, йерли щакимиййят 

органлары идаряляри вя с. тяряфиндян апарылыр. Онун обйектляри мцяссися вя идарялярин 

истещсал вя малиййя фяалиййяти щесаб олунур. 

Иътимаи малиййя нязаряти айры-айры физики шяхс груплары тяряфиндян кюнцллцлцк вя 

битяряфлилик  принсипляри ясасында  щяйата кечирилир. Иътимаи малиййя нязарятинин 

обйекти нязаряти щяйата кечирян мцтяхяссислярин гаршысына  гойулмуш  конкрет 

тапшырыглардан асылы олараг мцхтялиф ола биляр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 

Тясяррцфатдахили малиййя нязаряти мцяссися, идаря вя тяшкилатларда мювъуд 

олан малиййя хидмятляри васитясиля щяйата кечирилир. Бу нязарят формасынын обйекти 

мцяссися вя тяшкилатларын юзцнцн малиййя-тясяррцфат фяалиййяти вя еляъя дя онун 

структур бюлмяляри (шюбяляр, сехляр, филиаллар, сащяляр) щесаб олунур. 

Мцстягил вя йа аудитор малиййя нязаряти ян мцщцм вя базар игтисадиййаты 

шяратиндя ян чох истифадя едилян малиййя нязаряти формасы олуб, ясасян 

ихтисаслашдырылмыш аудитор фирма вя хидмятляри тяряфиндян щяйата кечирилир.  

Игтисади фяалиййятя гошулан тясяррцфат субйектляри щазырда чох эениш 

мцнасибятляр гурур вя ялагялярини эенишляндирирляр. Беля ялагяляр щям дахили, щям дя 

бейнялхалг сявиййядя ола биляр. Бу заман мцяссисялярин малиййя вязиййятинин 

гиймятляндирилмясинин ясасландырылмасы вя обйективлийиня тяляб хейли йцксялир. 

Бунлар базар игтисадиййаты шяраитиндя ян мцщцм вязифялярдяндир вя щямин вязифяляр 

Büdcədən kənarlaşan fond və 
vəsaitlərinə nəzarət 

Dövlət maliyyə nəzarəti 
 

Vergi Büdcə  
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базар мцнасибятляри системиндя аудиторлар вя йа аудитор хидмятляри тяряфиндян 

щяйата кечирилир. 

Аудит хидмятляри – тясяррцфат субйектляриндя мцгавиля ясасында малиййя 

тясяррцфат сащясиндя йохлама, експертиза, тящлил апарылмасы вя йазылы ряй верилмяси, 

мцщасибат учоту гурулмасы, щесабат эюстяриъиляринин дцрцстлцйцнцн тясдиг едилмяси 

вя аудиторларын пешя фяалиййятиня уйьун олараг малиййя-тясяррцфат мцнасибятляри 

сащясиндя диэяр хидмятлярин эюстярилмясини ящатя едир. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, республикамызда аудитор фяалиййяти «Аудитор 

хидмяти щаггында» ганунла тянзимлянир. Бу ганун Азярбайъан Республикасында 

аудитор хидмятинин тяшкилини, онун щяйата кечирилмясинин щцгуги ясасларыны, 

аудиторларын функсийаларыны, щцгугларыны вя вязифялярини мцяййян едир, 

мцлкиййятчинин ямлак щцгугларыны мцдафия едян мцстягил малиййя нязаряти 

системинин йарадылмасыны нязярдя тутур. 

Аудиторлар Палатасынын мялуматларына ясасян 2010-ъу ил тарихя республикада 

44 сярбяст аудитор вя 50 аудитор тяшкилаты (48 йерли, 2 хариъи аудитор тяшкилатынын 

филиалы)  фяалиййят эюстярмишдир. Гейд олунан дюврдя тясяррцфат субйектляри иля 

48.052.611,5 манат мябляьиндя 4572 мцгавиля баьланмышдыр. Щямин мцгавилялярин 

12.979.984,7 манат мябляьиндя 630-у илин яввялиня галыг кими, 35.072.626,8 манат 

мябляьиндя 3942-си ися щесабат дюврцндя баьланылмышдыр ки, бунун да хцсуси чякиси 

хариъи аудитор тяшкилатларынын филиал вя нцмайяндяликляри цзря сайына эюря 5,1% вя 

мябляьиня эюря 64,8%, йерли аудитор тяшкилатлары цзря сайына эюря 46,5% вя 

мябляьиня эюря 19,6%, сярябст аудиторлар цзря сайына эюря 41,3% вя мябляьиня эюря 

3,5% тяшкил етмишдир. 

Дювлят малиййя нязаряти малиййя фяалиййятинин сфераларына эюря бцдъя 

нязарятиня, верэи нязарятиня, валйута нязарятиня, кредит нязарятиня, сыьорта 

нязарятиня вя инвестисийа нязарятиня айрылыр. 

Büdcə vəsaitlərinin səfərbər edilməsi və istifadə olunması üzərində nəzarət 

əsasən maliyyə orqanları tərəfindən həyata keçirilir. Ona görə də maliyyə 

nəzarətinin bu növü büdcə nəzarəti adlanır. Büdcə nəzarəti iqtisadiyyatın 

inkişafına və dövlət büdcəsinə daxil olan vəsaitlərin maksimum artırılmasına və 

optimal maliyyə-büdcə siyasətinin işlənib hazırlanmasına şərait yaradır. 
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Büdcə nəzarəti - hüquqi normalarla müəyyən edilmiş ictimai orqanlar 

tərəfindən həyata keçirilən nəzarət tədbirlər sistemidir. Bu tədbirlər Azərbaycan 

Respublikasında həyata keçirilən büdcə fəaliyyətinin qanuniliyini və 

məqsədəuyğunluğunu yoxlamağa istiqamətlənir. 

Büdcə nəzarətinin subyektləri. 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

2. Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası 

3. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

4. Baş sərəncamçı və büdcə vəsaitlərinin sərəncamçıları 

5. İcra hakimiyyəti və orqanlarının nəzarət-təftiş xidmətləri 

6. Azərbaycan Respublikasının nümayəndə subyektlərinin (qanunvericilik) 

hakimiyyəti. 

Vergi nəzarəti vergilərin bütün səviyyəli büdcələrə tam və vaxtında yığılması, 

vergitutma obyektlərinin uçotu, habelə vergi qanunvericiliyinə riayət olunması 

üzərində nəzarətdən ibarətdir. 

Valyuta nəzarəti xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı maliyyə əməliyyatlarını əhatə 

edir. Valyuta nəzarətinin məqsədi valyuta əməliyyatları aparılarkən valyuta 

qanunvericiliyinə əməl olunmasını təmin etməkdir. 

Valyuta nəzarətinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır: 

a) aparılan valyuta əməliyyatlarının qüvvədə olan qanunvericiliyə 

uyğunluğunu və bunun üçün lisenziya və icazələrin olmasını müəyyən            

etmək; 

b) dövlət qarşısında xarici valyuta üzrə və Azərbaycan Respublikasının 

valyuta bazarında valyutanın satışı üzrə öhdəliklərin rezidentlər tərəfindən yerinə 

yetirilməsi vəziyyətini yoxlamaq; 

v) xarici valyuta ilə ödənişlərin əsaslandırılmış olduğunu yoxlamaq; 

q) valyuta əməliyyatları, o cümlədən qeyri-rezidentlərin milli valyuta ilə 

əməliyyatları üzrə uçot və hesabatın tamlığı və obyektivliyini müəyyən            

etmək. 

Azərbaycan Respublikasında valyuta nəzarəti valyuta nəzarəti orqanları və 

onların agentləri tərəfindən həyata keçirilir. 
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Azərbaycan Respublikasında valyuta nəzarəti orqanları Azərbaycan 

Respublikasının Milli Bankı və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük 

Komitəsidir. 

Valyuta nəzarəti agentləri Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı qarşısında 

hesabat verən müvəkkil banklardır. 

 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kredit nəzarəti kommersiya banklarının kredit əməliyyatlarını: müştərilərə 

kreditin verilməsi, kreditin vaxtında qaytarılması, kreditə görə faizlərin ödənilməsi 

və s. əhatə edir. 

Sığorta nəzarəti – sığortaçının maliyyə vəziyyətinin tədqiq olunmasında və 

onun sığorta etdirən şəxs qarşısındakı müqavilə öhdəliyini qəbul etməsi üçün 

ödəniş qabiliyyətinə malik olmasında öz əksini tapır. 

Малиййя нязарятинин щяйата кечирилмя заманындан асылы олараг ися ашаьыдакы 

формалары вардыр: 

- Илкин малиййя нязаряти; 

-  Ъари  малиййя нязаряти; 

-  Сонрадан  малиййя нязаряти. 

Valyuta nəzarəti orqanları və agentləri  
вязифяляри 

Azərbaycan Respublikasında rezident və qeyri-rezidentlər tərəfindən 
həyata keçirilən valyuta əməliyyatlarının mövcud qanunvericiliyə, 

lisenziya və icazələrin şərtlərinə nə dərəcədə uyğun gəlməsinə, 
həmçinin valyuta nəzarəti orqanlarının aktlarının yerinə yetirilməsinə 

nəzarət edirlər 

rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin valyuta əməliyyatlarını yoxlayırlar 

rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin valyuta əməliyyatları üzrə uçotun, 
hesabatın və sənədləşmələrin forması və qaydalarını müəyyən edirlər 
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Илкин малиййя нязаряти мцяссисялярин, щямчинин дювлятин малиййя 

планлашдырылмасы фяалиййятиндя чох мцщцм ящямиййятя маликдир. Илкин малиййя 

нязаряти мцяссисялярин малиййя планларынын, идаря вя тяшкилатларын эялир вя хяръ 

сметаларынын, бцдъя лайищяляринин, мцгавиля шяртляринин вя с. сянядлярин тяртиб 

едилмяси вя тясдиги заманы щяйата кечирилир. Беля олан щалда Илкин малиййя нязаряти 

мадди, ямяк вя малиййя ещтийатларынын гейри-сямяряли истифадясинин гаршысыны алмаьа 

кюмяк едир вя щямчинин тясяррцфат органларынын фяалиййятинин мянфи нятиъяляринин 

арадан галдырмаьа имкан верир.  

Бунлардан башга, илкин малиййя нязарятинин кюмяйи иля малиййя планларынын, 

эялир вя хяръ лайищяляринин тяртиб олунмасы  мярщялясиндя   мцяссисялярин ялавя 

ещтийатлары ашкар едиля биляр ки, бу да малиййя ещтийатларынын артырылмасы вя малиййя 

вязиййятляриня эюря мцяссисялярин мясулиййятинин эцъляндирилмяси цчцн хцсусиля 

ваъибдир.  

Малиййя нязарятинин бу формасы ганунларын вя диэяр норматив   сянядлярин  

позулмасыны  габагъадан  айдынлашдырмаьа  кюмяк едир. 

Ъари малиййя нязаряти тясяррцфат-малиййя ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси 

эедишиндя малиййя планларынын иърасы заманы йериня йетирилир. Бу заман ямтяя 

дяйярлиляринин вя пул вясаитляринин хярълянмясинин нормаларыны нязарятдя сахламаг 

мцмкцн олур. 

Малиййя нязарятинин бу формасы бцдъя иля щесаблашмаларын там, вахтында вя 

бцтцнлцкля щяйата кечирилмяси цчцн мцяссися вя тяшкилатларын фяалиййятинин ардыъыл 

сурятдя фактики материаллар ясасында тящлил едилмясини нязярдя тутур. Ъари малиййя 

нязарятинин тясяррцфатдахили йыьым ещтийатларынын артмасынын арашдырылмасында 

ящямиййяти бюйцкдцр. Малиййя нязаряти малиййя интизамынын позулмасынын 

гаршысынын алынмасы мягсядиля мцяссися, идаря вя тяшкилатларын малиййя планларынын 

иърасы просесиндя, мцщасибат ямялиййатларыны апардыгда сянядлярин йохланмасы, 

малиййя органлары тяряфиндян кредит алынан заман даимi олараг малиййя ишчиляри 

тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Сонракы малиййя нязаряти щесабат дюврцнцн вя малиййя илинин бцтювлцкдя 

баша чатмасындан сонра щяйата кечирилир. Бу нязарятдя бцдъянин иърасы,  мцяссися вя 

тяшкилатларын малиййя планларынын йериня йетирилмяси заманы пул вясаитляринин сямяряли 

хярълянмяси йохланылыр. Сонрадан малиййя нязаряти илкин малиййя нязаряти иля 
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гаршылыглы ялагядардыр вя даща доьрусу илкин малиййя нязарятиня ясасланыр. Беля ки  

сонрадан нязарят, малиййя ямялиййатлары щаггында верилмиш илкин нязарят 

эюстяриъиляри ясасында щесабланыр.  

Цмумиййятля малиййя нязарятинин даща дягиг щяйата кечирилмяси цчцн бцтцн 

формалардан истифадя олунмасы зяруридир. 

 

 

Малиййя нязарятинин бцтцн форма вя нювлярини: мяъбури нязарят вя кюнцллц 

(тяшяббцс ясасында) малиййя нязаряти олмагла груплашдырмаг олар.  

Проф. Н.И.Химичева щесаб едир ки, мяъбури малиййя нязаряти ики щалда щяйата 

кечирилир: 

- ганунвериъилийин билаваситя тяляби иля; 

- сялащиййятли дювлят органларынын гярары иля. 

Кюнцллц вя йа  тяшяббцс ясасында малиййя нязаряти ися тясяррцфат 

субйектляринин юзляринин мцстягил гярары иля щяйата кечирилир.  

Малиййя нязарятинин щяйата кечирилмясиндя вя тяшкилиндя бир сыра метод вя 

цсуллардан истифадя олунур.  

Цмумиййятля малиййя нязарятинин методлары дедикдя гаршыйа гойулмуш 

мясялялярин щялли цчцн мцяййян ардыъылыгла иъра едилян фяалиййятлярин топлусу баша 

дцшцлцр. 

С.П.Опенышев вя В.А.Жуковa малиййя нязаряти методларына ашаьыдакы  тярифи 

верирляр: «Малиййя нязаряти методларыны нязарят обйектляринин фактики вязиййятляринин 

тядгигиня уйьун олараг, учот, щесабат, план (норматив) вя диэяр игтисади 

информасийалардан истифадя ясасында тясяррцфат вя малиййя ямялиййатларынын вя 

просесляринин ганунилийинин, етибарлылыьынын, мягсядяйюнцмлцйцнцн вя игтисади 
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ъящятдян сямярялилийинин комплекс, айрылмаз сурятдя гаршылыглы  юйрянилмяси кими 

хцлася етмяк олар». 

Малиййя нязаряти ясасян йохлама, мцайиня, тящлил, тяфтиш, инвентаризасийа, 

нязарят мягсяди иля  алгы, мцшащидя, експертиза, сорьу  вя с. метод вя цсулларла    

апарылыр.  

Maliyyə nəzarəti методларынın əsasən  ики групуну сечирляр: малиййя 

нязарятинин цмуми елми методлары вя хцсуси методлары. 

Цмуми елми методларa təhlil, sintez, induksiya, deduksiya, təhlil, ekspertiza və 

sair metodları aid etmək olar. 

 Малиййя нязаряти metodlarının nisbətən tanınmış təsnifləşdirilməsi isə 

aşağıdakılardır:  

- сянядли нязарят методлары; 

- фактики нязарят методлары. 

Сянядли нязарят методлары сянядлярдян истифадяни нязярдя тутур вя илкин учот 

сянядляринин, мцщасибат гейдляринин, мцгавилялярин  вя  саирянин  ясасында            

апарылыр. 

Мясялян, йохлама  малиййя-тясяррцфат фяалиййятиня аид айры-айры сянядляр, 

баланс щесабаты, мяхариъ мялуматлары вя с. ясасында апарылыр. Йохлама заманы 

малиййя интизамынын позулмасы щаллары цзя чыхарыларса, бу негатив щалларын арадан 

галдырылмасы цчцн тядбирляр дя нязярдя тутулур. 

Мцайиня мцяссися, идаря вя тяшкилатларын айрыъа бир фяалиййят сащясини ящатя 

едир. Йохламадан фяргли олараг бу  заман даща эениш даиряли эюстяриъилярдян 

истифадя олунур. Тясяррцфат органларынын малиййя вязиййяти, онларын эяляъякдя 

инкишаф перспективляри, истещсалын йенидян гурулмасы вя дяйишдирилмяси кими мясяляляр 

мящз мцайиня заманы мцяййян олунур. 

Сянядли нязарят методларындан бири олан тящлил методу ян дцзэцн информасийа 

ялдя етмяйя имкан веряряк иллик щесабатларын фактики мялуматлары  ясасында апарылыр. 

Бу заман прогноз вя тапшырыгларын йериня йетирилмяси сявиййяси, малиййя  интизамына  

вя  вясаитлярин  хяръ  нормаларына риайят олунмасы ашкар едилир. 

Тяфтиш малиййя нязарятинин  ясас методу олараг, мцяссися вя тяшкилатларын 

щесабат дюврцндяки малиййя тясяррцфат фяалиййятинин йохланылмасыны ящатя едир. 
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Обйектиндян асылы олараг тяфтиш сянядли, фактики, там (башдан-баша), гисмян кими 

фяргляндирилир.  

Игтисади ядябиййатларда тяфтишин бир сыра диэяр нювлярини дя айырд едирляр: 

комплекс вя тематик  тяфтиш. Ейни заманда онлар планлы вя планданкянар да ола 

биляр.  

Сянядли тяфтиш малиййя-тясяррцфат фяалиййятини якс етдирян сянядлярин – 

щесабатлар, юдямя сянядляри, ордер вя чекляр, лисензийа вя балансларын вя саирянин 

йохланылмасы иля щяйата кечирилир. 

Фактики тяфтиш – щям сянядлярин вя щям дя мадди сярвятлярин йохланылмасыдыр. 

Бурада бир шейя диггят йетирмяк лазымдыр ки, адындан да эюрцндцйц кими бу тяфтиш 

фактын тяфтиш едилмясидир. Беля фактлар ися щяр щансы бир мялумат ясасында вя йа 

ганунвериъиликдян иряли эяля биляр. Мясялян, яэяр щяр щансы бир сащядя негатив щаллар 

щаггында мялумат варса, эюстярилян факт йохланылыр. Йахуд да, мясялян, гцввядя 

олан верэи ганунвериъилийиня ясасян, щяр щансы бир верэинин юдянилмясини йохламаг 

цчцн верэи органлары фактики тяфтиш апарараг, щямин верэинин кючцрцлмясиня ямин 

олурлар. Тяърцбядя фактики тяфтишя камерал тяфтиш дя дейилир. 

Тематик тяфтиш мцяссися вя тяшкилатларын фяалиййятинин мцяййян сащясинин 

йохланылмасыны ящатя едир. 

Комплекс тяфтиш ися мцхтялиф профилли мцтяхяссислярин иштиракы иля апарылан 

тяфтишдир. Бу малиййя – тясяррцфат фяалиййятинин бцтцн елементляринин – истещсал вя 

малиййя елементляринин гаршылыглы ялагяли сурятдя йохланылмасыдыр. 

 Тяфтиш просесиндя мялуматларын ящатя дяряъясиндян асылы олараг йохлама там 

башдан-баша апарылыр вя бу заман бцтцн сянядляр вя материал гиймятлиляри 

нязарятдян кечирилир. Яэяр сянядлярин бир гисми нязарятдян кечярся, йохлама гисмян 

апарылмыш щесаб едилир.  

Тяфтишин мягсядляриндян асылы олараг мцхтялиф йохлама цсулларындан истифадя 

олунур:  

- щесабат мялуматларынын тутушдурулмасы,  

- хязинядя олан наьд пулун йохланылмасы,  

- сянядляр ясасында гаршылыглы йохлама,  

- ямтяя материал гиймятлиляринин инвентарлашдырылмасы,  

- експертиза вя лабораторийа анализи апармаг вя с.  



 25

Кечирилян  тяфтишин йекунунда ися акт тяртиб олунур вя онун ясасында мцяссися 

вя тяшкилатларын тясяррцфат фяалиййятляриндя цзя чыхарылмыш нюгсанларын арадан 

галдырылмасы вя дахили ещтийатларын сяфярбяр едилмяси цчцн тядбирляр ишлянилиб 

щазырланылыр. 

Фактики нязарят методлары сянядлярля дейил, билаваситя мцщасибат учоту 

обйектляри иля ишя  ясасланыр: ясас вясаитлярля, хаммалла вя с. Методларын верилмиш 

групуна  инвентарлашма, нязарят юлчмяси, нязарят мягсяди иля  алгы, мцшащидя вя с. 

аид едилир. 

Фактики нязарятин ян эениш йайылмыш методу  - инвентарлашмадыр. Онун 

кюмяйиля няинки тяшкилатын ямлакынын горунмасына нязарят щяйата кечирилир, 

щямчинин мцлкиййятин  мювъудлуьу щаггында  фактики  мялуматларын етибарлылыьы 

тямин едилир. 

Инвентарлашма (лат.инвентариум  - сийащы, гябз) – щяля алты йцз ил бундан яввял 

йаранмыш тясяррцфат учотунун илк техники цсулудур. Инвентарлашманы хатырладан  

бизя гядяр эялиб  чатмыш ганунвериъилик актларындан ян гядими – Хаммурапи 

мяъялясидир. 

Инвентарлашма  - обйектин натурада йохланылмасыдыр. Методун мащиййяти 

бахышын кечирилмяси вя тякрар щесабланмасы йолу иля обйектин фактики  

йохланылмасындан ибарятдир. 

Инвентарлашманын апарылмасы гайдасындан вя мягсядляриндян асылы олараг,  

онун бир нечя нювляри вардыр: 

-  hяъминя эюря (бцтюв, щисся-щисся); 

- мянсубиййятиня эюря (мцяссися   дахили, мцяссисядян кянар     

ямлак); 

- мягсядиня эюря (дахилолма, нювбяти, гиймятли яшйаларын ютцрцлмяси 

заманы, тясвиййя олунмуш); 

- ардыъыллыьына эюря (обйектдян гейдиййатчыйа доьру, гейдиййатчыдан 

обйектя доьру); 

- субйектя эюря (ординар – мцлкиййятчинин тяшяббцсц, ексординар – 

хариъи органларын тяшяббцсц: мящкямя, малиййя вя с.); 

- мялуматлардан истифадяйя эюря (информатив, сцбут едиъи – биринъиляр 

игтисади, икинъиляр ися щцгуги мясяляляри щялл едир); 
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- агрегатлашдырылма дяряъясиня эюря (дифференсиаллашдырылмыш, 

интеграсийа едилмиш); 

- тясвир формасына əsasən (шифащи, йазылы, механики              

дашыйыъыларда). 

Малиййя нязарятинин щяйата кечирилмяси заманы инвентарлашманын апарылмасы 

гайдалары юлкямиздя  Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 12 ийун  

2003-ъц ил тарихли, 82 №-ли «Сяййар верэи йохламасы заманы верэи органлары 

тяряфиндян инвентаризасийанын апарылмасы гайдалары» щаггында гярары иля мцяййян          

олунур. 

Сяййар верэи йохламасы заманы верэи юдяйиъисинин ямлакынын 

инвентаризасийасынын тяйин олунмасы щаггында, щямчинин инвентаризасийанын 

апарылмасы мцддяти вя инвентаризасийа комиссийасынын тяркиби щаггында гярары 

мцвафиг иъра щакимиййяти органы, йяни конкрет щалда йохламаны апаран верэи 

органынын рящбяри мцяййян едир. 

АР Верэи Мяъяллясинə  уйьун олараг, ямлак дедикдя  ямлака  аид едилян 

вятяндаш щцгуглары обйектляринин нювляри баша дцшцлцр. Инвентарлашма апарылаъаг 

ямлакын сийащысына верэи юдяйяъисинин олдуьу йердян асылы олмайараг, онун 

истянилян ямлакы дахил едиля билиняр. 

Тяшкилатын ямлакынын инвентарлашмасы онун йерляшдийи йеря вя мадди ъящятдян 

щяр бир ъавабдещ шяхся эюря щяйата кечирилир. 

Инвентаризасийанын  ясас мягсядляри ися бунлардыр:  

- верэидян йайынма мягсядиля эизлядилмиш (йайындырылмыш) обйектлярин, 

ямтяя – материал дяйярлиляринин вя ямлакын  фактики  мювъудлуьунун 

ачыгланмасы; 

- ямлакын фактики мювъудлуьунун мцщасибат учоту мялуматлары иля 

мцгайисяси;  

- ющдяликлярин там якс етдирилмясинин йохланылмасы;  

- sahibkarlıq фяалиййятиндя эялир (мянфяят) эютцрмяк цчцн истифадя 

едилян дашынар вя дашынмаз ямлакларын, о ъцмлдян гейри-мадди 

активлярин вя пул вясаитляринин верэитутма обйекти кими верэи 

учотундан йайындырылмасы щалларынын ашкар едилмяси вя арадан 

галдырылмасы;  
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- верэидян йайынма мягсядиля эизлядилмиш (йайындырылмыш) ямтяя – 

материал дяйярлиляринин базар гиймятляри нязяря алынараг юдянилмяли 

олан верэи мябляьляринин мцяййян едилмяси. 

Нязарят юлчмя чох щалларда йериня йетирилмиш тикинти ишляри щяъминин  

тясдиглянмяси цчцн истифадя едилир. Щал-щазырда нязарят юлчмяляри йа хцсуси 

йарадылмыш йарымбюлмяляр (тяшкилати вя игтисади ъящятдян ня сифаришчидян, ня 

подратчыдан, ня дя тикинти тяшкилатларынын фяалиййятляринин нятиъяляриндян асылы 

олмайан), йа да сащя идаря органлары, дювлят, реэионал вя йа йерли щакимиййят 

органлары тяряфиндян щяйата кечириля биляр. 

Нязарят юлчмяляринин ясас мягсядляри ашаьыдакыларын щяъмляринин вя 

дяйярляринин йохланылмасыдыр: 

• тикинти тяряфиндян там шякилдя баша чатдырылмыш вя истещсал цчцн 

бурахылмыш мящсулларын истимара верилмясиня эюря ишлярин, нювбялярин вя 

бурахылыш комплексляринин;  

• тикинти-монтаж ишляринин натамам истещсалы цзря хярълярin; 

• монтажда олан вя сифаришчинин вя йа подратчынын балансына гошулан 

аваданлыг цзря хярълярin. 

Нязарят юлчмяляринин щяйата кечирилмяси заманы ашаьыдакылар  тясдиг олунур: 

• фактики олараг тикилян обйектин онун лайищя-смета сянядляшдирилмясиндя 

(ЛСС) вя титул сийащысында нязярдя тутулмуш характериня вя тяйинатына 

уйьунлуьу; 

• гябулетмя актлары цзря тясдиглянмиш вя йериня йетирилмиш ишлярин 

бцтювлцйц вя онларын титул сийащысына уйьунлуьу; 

• тикинти тяряфиндян баша чатдырылмыш вя тящвил верилмиш обйектин истисмар 

цчцн щазырлыьы; 

• натамам тикинти-монтаж ишляринин щяъми; 

• лайищя вя сметада нязярдя тутулмуш аваданлыьын сайынын, типинин вя 

дяйяринин фактики монтажа верилмишляря уйьунлуьу (о ъцмлядян, 

вясаитлярин хярълянмясинин дцзэцнлцйц вя тядарцк-анбар мясряфляри). 

Нязарят юлчмяляринин нятиъяляриня эюря акт вя зярури щалларда ишлярин дяйяринин 

тякрар щесабланмасы ъядвяли тяртиб олунур. Илкин учот сянядляшмясинин унификасийа 
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едилмиш формалары албомунда актын формасы нязярдя тутулмадыьындан  о, сярбяст,  

ихтийари формада тяртиб олунур. 

Фактики нязарят методларындан бири дя нязарят мягсядиля алгы щесаб олунур.  

Сялащиййятли дювлят нязарят органлары, еляъя дя  дахили мцфяттишляр йохлама алгылары 

кечиря билярляр. 

Щал-щазырда дювлят нязарят органларынын йохлама алгысы кечирмяк щцгугу 

мцбащисяли мясялядир. Сцбут шяклиндя беля щцгугун ялещидарлары ашаьыдакылары 

эюстярирляр: «йохланылан шяхсин  йохлама заманы йохламада иштирак етмяйя вя онун 

эедишаты щаггында мялумат алмаьа щцгугу вардыр. Яэяр йохланылан шяхс онун 

артыг йохланылдыьыны хябяр тутарса, онда тябии ки, о, юз щцгугларыны вахтында щяйата 

кечиря билмяйяъяк. Ахы о, йохлама тядбириндя  иштирак етмямиш, юз ади  фяалиййятини 

иъра етмишдир. Йохламанын эедишаты щаггында информасийа алмаг да мцмкцн 

олмайаъагдыр. »  

Йохлама алгысынын нятиъяляриня эюря  ясасян протокол вя йа акт тяртиб едилир. 

Експертиза фактики нязарят методларындан олмагла, нязарят тядбирляринин 

щяйата кечирилмяси дюврцндя лазым олдугда айры-айры сащялярдя хцсуси биликляря 

малик мцтяхяссилярин дявят едилмясини ифадя едир. 

Тез-тез щазыр мямулатларын, хаммалын, эюстярилян хидмятлярин кейфиййятинин 

експертизасы апарылыр.  Йохлама заманы  тясдиг едилмиш кейфиййят нормаларындан вя 

эюстяриъиляриндян йайынмаларын ачыгланмасы щалында йохлама апаранлар бунун 

йаранма сябяблярини, эяляъякдя ону йарада биляъяк амилляри мцяййян етмяйя 

борълудурлар. Експертизанын нятиъяляриня эюря мцфяттиш тяряфиндян гойулмуш 

мясяляляри там вя конкрет ъавабларла  ящатя едян  ясаслы гярар тяртиб едилмялидир. 

Експертин сон  нятиъяляринин етибарлылыьы она тягдим едилмиш материаллардан  асылыдыр. 

Експерт тяряфиндян тядгиг олунан фактларын гиймятляндирилмяляри обйектив 

олмалыдыр. Експертизанын кейфиййятини мцяййянляшдирян ясас  шяртлярдян бири 

мясялялярин експертя дцзэцн хцлася едилмясидир. 

Мцшащидя нязарят цсулу кими кифайят гядяр яввялдян мялумдур. Мцшащидя 

методу йохлайыъыйа ишлярин реал вязиййятини ачыгламагда  кюмяк едир.  

Мцшащидя методу нювбяти йохламалар заманы мягсядяуйьундур:  

1) мадди дяйярлярин  сахланылмасы, гябулу вя эюндярилмяси  гайдаларына 

риайят, 
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2) йохлама щаггында актын щазырланмасы вя мялуматларын контраэентлярля 

йохланылмасы гайдасы;  

3) истещсалын вя техноложи просеслярин тяшкили вя с. 

Фактики нязарят методларындан олан   сорьу йазылы вя шифащи шякилдя кечириля 

биляр.  Мцфяттиш тяряфиндян гойулмуш суаллара ъавабларын алынмасы нязарятчи 

тяряфиндян щансыса тязйиг вя тящлцкя олмадан разылыг ясасында                       

олмалыдыр. 

Сорьу кечирмяздян яввял йохланылан шяхся мцфяттишин щцгугларынын вя  

сялащиййятли шяхслярин ющдяликляринин  щансы ганунвериъилик вя норматив сянядлярля 

тянзимляндийини изащ етмяк лазымдыр. Суалларын сийащысы вя  гойулушу  нязарят 

тядбирляринин мягсядляри вя мясяляляри иля цст-цстя дцшмяли, йохланылан мцяссисянин 

фяалиййят чярчивясини кечмямялидир.  

Йохланылан тяшкилатын ямякдашынын йазылы изащаты  нязарят идарясиня 

цнванланмалыдыр, щансы ки, нязарят тядбири мящз онун сярянъамы  иля                 

кечирилир. 

Йохлама апаран шяхс ъавабы вя изащы  алынамалы суалларын сийащысыны йазылы 

шякилдя щазырламаьа борълудур. Сянядляшдирмядя щямсющбятин щансыса сябябляря 

эюря ъаваб вермякдян имтина етдийи суаллар да юз яксини тапмалыдыр. 

Малиййя нязаряти методларындан бири олан бахыш методу йохлама  

практикасында  тяфтиш олунан  обйектин вязиййятинин гиймятляндирилмяси мягсядиля 

тятбиг едилир. Йохлайыъы натамам тикинти обйектинин, айры-айры дязэащларын, анбарын 

вя с.-ин вязиййятини нязярдян кечиря биляр. 

Бу проседур инвентарлашмадан сянядля рясмиляшдирмянин   (инвентарлашманын 

тяйинаты щаггында ямр, комиссийанын йарадылмасы, сийащынын тяртиби вя с.) олмамасы 

иля фярглянир. 

Проседур мцшащидяйя даща йахындар, лакин ондан фяргли олараг, бурада 

мцфяттишин конкрет обйектя бахыш кечирмяк щаггында гяти билдирилмиш ниййяти олур, 

щалбуки мцшащидя заманы яввялъядян билдирмя олмадан даща йахшы нятиъяляр ялдя 

едилир. 

Тяляб-сорьу  малиййя нязарятинин эетдикъя даща чох йайылан цсулуна чеврилир. 

Беля демяк олар ки, бу метод нязарятин фактики вя сянядляр методлары арасында 

аралыг вязиййятини тутур.  
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Беляликля, тяляб-сорьу юзц нязарят фяалиййятини тяъяссцм етдирир, лакин нязарят 

цчцн «файдалы» олан йалныз бу нязарят методунун сон мярщяляси кими тяляб-сорьуйа 

ъавабдыр. Ъаваб еля тяляб-сорьунун юзц кими йазылы вя йа шифащи шякилдя ола биляр, 

бунунла беля  бир чох щалларда тяляб-сорьулар йазылы шякилдя тягдим едилир. Яэяр 

ъаваб шифащи шякилдя алынмышса, тяляб-сорьуну сянядли нязарят методуна аид етмяк 

чятиндир, яэяр йазылы  шякилдядирся, онда бу метод мащиййятъя сянядлидир. 
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FƏSİL 2. Республикада  muasir iqtisadi  şəraitdə дювлят малиййя нязаrəti вя 

онун  təşkili хцсусиййятляри 

2.1. Азярбайъан Республикасында бцдъя нязаряти 

 

Малиййя фяалиййятинин сащяляриня эюря малиййя нязаряти бцдъя, верэи, валйута, 

кредит, сыьорта вя  инвестисийа нязарятиня айрылыр. 

Бцдъя нязаряти – щцгуги нормаларда мцяййян едилмиш иътимаи органлар 

тяряфиндян щяйата кечирилян нязарят тядбирляри системидир. Бу тядбирляр Азярбайъан 

Республикасында щяйата кечирилян бцдъя фяалиййятинин ганунилийини вя 

мягсядяуйьунлуьуну йохламаьа истигамятлянир. 

Бцдъя нязарятинин субйектляри гисминдя ашаьыдакы органлар чыхыш           

едирляр: 

• Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети,  

• Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийи,  

• Азярбайъан Республикасынын Щесаблама Палатасы, 

• Баш сярянъамчы вя бцдъя вясаитляринин сярянъамчылары вя с.  

Щазырда апарылан бцдъя нязаряти игтисадиййатын инкишафына вя дювлят бцдъясиня 

дахил олан вясаитлярин максимум   артырылмасына вя оптимал малиййя - бцдъя 

сийасятинин ишлянилиб щазырланылмасына йюнялдилир. 

Азярбайъан Республикасы Конститусийасына ясасян АР-нын щюкумяти дювлят 

бцдъясинин тяртиби вя иърасына нязарят едир, пул вя кредит сащясиндя ващид сийасят 

щяйата кечирир. О, назирлик вя комитялярин, идарялярин малиййя фяалиййятиня нязарят 

едир, ону тянзимляйир, онлара табе олан малиййя нязарятинин хцсуси органларынын 

фяалиййятини истигамятляндирир. 

Иъра органлары тяряфиндян малиййя нязаряти сащясиндя ясас йери Азярбайъан 

Республикасы Малиййя Назирлийи тутур.  Малиййя Назирлийинин структур бюлмяляри бу 

вя йа диэяр формада малиййя мцнасибятляриня нязарят едир. Щяр шейдян яввял 

Малиййя Назирлийи дювлят бцдъясинин тяртиби просесиндя малиййя нязарятини щяйата 

кечирир, бцдъя вясаитляринин дахил олмасы вя хярълянмясиня, бцдъядянкянар фондларын 

вясаитиня нязарят едир, валйута ямялиййатларынын щяйата кечирилмясиндя нязарятдя дя 

иштирак  едир.  
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Малиййя Назирлийи щямчинин Азярбайъан Республикасы щюкумятинин гярары иля 

айрылмыш дювлят инвестисийаларынын истигамятиня вя истифадясиня  нязаряти дя  щяйата 

кечирир. 

Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийи чярчивясиндя оператив малиййя 

нязарятини Дювлят Малиййя Нязаряти Хидмяти вя Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи 

щяйата кечирир.  

Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийинин Дювлят Малиййя Нязаряти 

Хидмяти Азярбайъан Республикасы Президентинин «Азярбайъан Республикасы 

Малиййя Назирлийинин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси тядбирляри щаггында» 09 феврал 

2009-ъу ил тарихли 48 нюмряли Фярманы иля йарадылмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийинин Дювлят Малиййя Нязаряти 

Хидмяти ясасян дювлят бцдъясиндян айрылмыш вясаитлярин тяйинаты цзря сямяряли 

хярълянмяси цзяриндя дювлят малиййя нязарятини щяйата кечирян иъра щакимиййяти 

органыдыр. 

Бцдъя вясаитляринин дцзэцн вя сямяряли истифадяси мягсядиля Дювлят Малиййя 

Нязаряти Хидмяти дювлят бцдъясинин, о ъцмлядян мягсядли бцдъя фондларынын 

вясаитляринин хярълянмяси, щабеля бцдъя тяшкилатларынын бцдъядянкянар ямялиййатлар 

цзря вясаитляринин ялдя едилмяси вя хярълянмяси, дювлят зяманяти иля алынмыш вя дювлят 

бцдъясинин вясаитляри щесабына верилмиш кредитлярин хярълянмяси цзяриндя дювлят 

малиййя нязарятини щяйата кечирир. 

Азярбайъан Республикасында дювлят малиййя нязарятинин щяйата кечирилмяси 

ишиня методики рящбярлик едилмяси, бу сащядя мювъуд олан нюгсанлары вя негатив 

щаллары доьуран сябяблярин арадан галдырылмасы, щабеля ганунвериъиликля мцяййян 

едилмиш диэяр истигамятлярдя фяалиййят эюстярилмяси дя  бу хидмятин ясас фяалиййят 

истигамятляриня аиддир.  

Малиййя Назирлийинин Дювлят Малиййя Нязаряти Хидмяти щямчинин дювлят 

бцдъясиндян малиййяляшян вя дювлят бцдъясиндян дотасийа алан тяшкиларларда, 

Азярбайъан Республикасынын хариъи дювлятлярдя вя бейнялхалг тяшкилатларда фяалиййят 

эюстярян дипломатик хидмят органларында дювлят малиййя нязарятини тямин етмяк 

мягсядиля нязаряти щяйата кечирир, дювлят бцдъясинин район вя шящярляр цзря йерли 

эялир вя хяръляринин тяртиби вя иърасы цзря район вя шящяр малиййя идаряляринин 

(шюбяляринин) ишлярини вя щямин район вя шящярлярин яразиляриндя фяалиййят эюстярян 
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бцдъя тяшкилатларынын бцдъя вя бцдъядянкянар вясаитляр цзря эялир вя хяръ 

сметаларынын иъраларыны вя малиййя интизамына ямял едилмясини йохлайыр. Бундан 

башга Дювлят Малиййя Нязаряти Хидмяти щцгуг-мцщафизя органларынын тапшырыьы иля  

йохламалар апарыр. 

Малиййя Назирлийинин Дювлят Малиййя Нязаряти Хидмяти малиййя нязарятини 

тяфтиш вя йохламалар апармаг йолу иля щяйата кечирир. Дювлят Малиййя Нязаряти 

Хидмяти дювлят бцдъяси вясаитляринин дцзэцн, сямяряли вя тяйинатына уйьун 

хярълянмясини мцяййян етмяк цчцн республикада бцдъядян малиййяляшян бцтцн 

назирлик, идаря вя тяшкилатларда тяфтиш ишинин тяшкилиня ъавабдещдир. 

Бцдъя тяшкилатларында тяфтиш апарыларкян ашаьыдакылар йохланылмалыдыр: 

1. Смета тяйинатларынын дцзэцнлцйц, мцщасибат учотунун дцзэцн апарылмасы, 

щесабатларын тяртиби вя учот мялуматлары иля щесабат мялуматларынын уйьунлуьу, 

шябякя, штат вя континэент планларынын йериня йетирилмяси вя хярълярин щямин 

эюстяриъиляря уйьунлуьу, пул вясаитляри вя мал-материал гиймятлилярин горунуб 

сахланмасы вя онлардан гянаятля истифадя олунмасы, ясаслы тямиря чякилян хярълярин 

сямярялилийи, аваданлыг вя инвентар алынмасы, мал-материал гиймятлилярин силинмяси 

нормаларына риайят олунмасы, ушаглы аилялярин вя ишляйян пенсийачыларын сосиал 

мцдафияси цчцн комиссийалар тяряфиндян аз тяминатлы аиляляря тяйин едилян 

мцавинятлярин, щямчинин  ишляйян пенсийачылара юдянилян пенсийаларын дцзэцнлцйц, 

ямяк щаггы фондунун дцзэцн хярълянмяси, бцдъядянкянар (хцсуси вясаит) 

фондларын йарадылмасы вя онларын хярълянмяси, дебитор вя кредитор боръларын 

вязиййяти, онларын реаллыьы вя йаранма сябябляри, тящтял-щесаб шяхслярля 

щесаблашмалар, пул вясаитляри вя мал-материал гиймятлилярин инвентаризасийасынын 

апарылмасы барядя гцввядя олан гайдалара риайят олунмасы, ясас вясаитлярин йенидян 

гиймятляндирилмясинин вязиййяти, яввялки тяфтишля ашкар олунмуш фактларын арадан 

галдырылмасы вязиййяти вя бу мягсядля эюрцлмцш тядбирляр.  

2. Бцдъя тяшкилатларында бцдъя вясаитинин хярълянмясинин дцзэцнлцйц 

йохланыларкян тясяррцфат хяръляриня айрылан вясаитляр щесабына дювлят вя гейри-дювлят 

мцяссисяляриндян наьд гайдада вя кючцрцлмя иля мал алышы, щабеля дярман вя сарьы 

материалларынын, ярзаг мящсуллары алынаркян онларын гиймятляринин тясдиг едилмиш 

гиймятляр сявиййясиня уйьунлуьунун, алыша даир тясдигедиъи сянядлярин олмасы вя 
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мцщасибатлыгда мядахил едилмяси вязиййяти арашдырылмалы, хязинядарлыьын бу 

сащядяки нязарят функсийаларынын йериня йетирилиб-йетирилмямяси йохланылмалыдыр. 

3. Бцдъя тяшкилатларында ъари бцдъя или цчцн нязярдя тутулмуш вясаитлярин 

тяйинаты цзря хярълянмясини йохламагла бярабяр, щямин вясаитляр щесабына кечмиш 

иллярдян галмыш кредитор боръларын юдянилмяси щалларына йол верилмяси мцяййян 

едилмяли, дювлят ющдячилийи олмайан вя мцяййян едилмиш лимитлярдян артыг кредитор 

боръларын йарадылмасы щаллары арашдырылмалы вя бу барядя актда гейдляр едилмялидир. 

4. Тяфтиш олунан бцдъя идаряляриндя (тящсил, сящиййя, мядяниййят шюбяляриндя, 

ярази нцмайяндяликляриндя) Республика Президентинин Фярманлары иля ямяк 

щагларынын, диэяр йардымларын артырылмасынын тятбиг едилмясинин дцзэцнлцйцнц 

йохламаг. 

Йохлама эедишиндя програмда эюстярилян суалларла кифайятлянилмямяли, бцдъя 

вясаитляриндян сямяряли истифадя, малиййяляшмянин дцзэцн иъра олунмасы вя 

хязинядарлыг системинин щяйата кечирилмясиндя мцяййянляшдирилмиш бцтцн 

принсиплярин эюзлянилмясиня хцсуси фикир верилмяли, щабеля лазым эялдикдя ортайа 

чыхан диэяр мясяляляр дя арашдырылмалыдыр. 

Тяфтиш цчцн мцяййян едилмиш вахтдан сямяряли истифадя етмяк мягсядиля ясас 

истигамяти йохланылан тяшкилатын даща ваъиб сащяляриня йюнялтмяк  лазымдыр. 

Апарылан тяфтишин нятиъяляри цзря акт тяртиб олунмалыдыр. Актда мцяййян 

олунмуш нюгсан вя чатышмамазлыглар юз яксини тапмалы, онларын арадан 

галдырылмасы мягсядиля тяклифляр верилмялидир. 

Тяфтишин нятиъяляри тяфтиш олунан бцдъя тяшкилатларында мцзакиря едилмяли, йерли 

бцдъянин тяртиби вя иърасы цзря апарылмыш тяфтишлярин цмуми нятиъяляринин Район Иъра 

Щакимиййяти башчысынын Шура иъласында мцзакиря олунмасы цчцн гярар лайищяси 

тягдим едилмялидир. 

Тяфтиш вя йохламаларда ъинайят характерли фактлар ашкар едилдикдя, бу барядя 

рящбярлийя мялумат верилмяли, дювлятя дяймиш зярярин бярпа олунмасы мягсядиля 

материаллар щцгуг-мцщафизя органларына эюндярилмялидир. 

Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийи йанында  Баш Дювлят 

Хязинядарлыьы «Азярбайъан Республикасында Дювлят Хязинядарлыьынын йарадылмасы 

щаггында» Азярбайъан Республикасы Президентинин 1995-ъи ил 4 декабр тарихли 398 

сайлы Фярманына ясасян тяшкил едилмишдир.  
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Азярбайъан Республикасы Президентинин «Азярбайъан Республикасы Малиййя 

Назирлийинин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси тядбирляри щаггында» 09 феврал 2009-ъу 

ил тарихли 48 нюмряли Фярманы иля  ися гейд олунан органын ясасында Азярбайъан 

Республикасы Малиййя Назирлийинин Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи йарадылмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийинин Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи 

дювлят бцдъясинин касса иърасыны щяйата кечирян вя щямин малиййя ямялиййатларынын 

учотуну апаран, бцдъя хяръляри цзря дювлятин адындан бцдъя тяшкилатлары гаршысында 

ющдяликляри гябул едян,  Азярбайъан Республикасында дювлятя мяхсус малиййя 

вясаитляринин ващид мяркяздян идаря едилмяси, бу вясаитлярин дахил олмасы вя 

мягсядйюнлц хярълянмяси сащясиндя ъари нязаряти щяйата кечирян иъра щакимиййяти 

органыдыр. 

Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи юз фяалиййятиндя АР Конститутсийасыны, АР-нын 

ганунларыны,  АР Президентинин фярман вя сярянъамларыны, АР-нын тяряфдар чыхдыьы 

бейнялхалг мцгавиляляри,  АР Малиййя Назирлийинин Ясаснамясини вя диэяр актлары 

рящбяр тутур. 

Дювлят Хязинядарлыьына - Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийинин мяркязи апараты  

вя она табе олан хязинядарлыг структурлары дахилдир. Хязинядарлыьа рящбярлийи 

Азярбайъан Республикасы Малиййя Назиринин мцавинляриндян бири иъра едир. 

Малиййя Назирлийинин структуру 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бцдъя тяшкитлатларынын сатын алдыьы маллара, гябул етдийи иш вя хидмятляря эюря 

габагъадан дювлят (бцдъя) ющдяликляри эютцрцлмяси вя бу ющдяликляр чярчивясиндя 

Азярбайъан Республикасы Малиййя 
Назирлийи 

Аналитик 
информаси
йа 
хидмяти 

Баш 
бцдъя 
идаряси 

Хариъи 
игтисади 
ялагляляр 
баш идаряси 

Верэи 
сийасяти вя 
эялирляр баш 
идаряси 

Кадрла
р 
идаряси 

Щцгуг-
мцщафизя 
органлар
ынын 
малиййя 

Дювлят 
бцдъясин
ин учоту 
вя 
щесабаты 
идаряси 

Дювлят 
Малиййя 
Нязаряти 
Баш 
Идаряси 

Дювлят 
апаратынын 
малиййяси 
баш 
идаряси 

Сосиал 
сащялярин 
малиййяси 
баш 
идаряси 

Аграр 
сащялрин 
малиййяси 
идаряси 

Щцгуг 
идаряси 

Ишляр 
идаряс
и 

Ихтисасарт
ырма 
курсу 

Истещсал 
сащялярини
н 
малиййяси 
баш 

Дахили 
боръланма 
идаряси 

Дювлят яйар 
палатасы 

Учот 
сийасяти 
идаряси 

Мяркязи 
органлар цзря 
хязиня 

Мялумат 
щесаблама 
мяркязи 

Баш Дювлят 
Хязинядарлы
ьы 
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сатыналмалардан йаранан кредитор боръларынын юдянилмясинин щяйата кечирилмяси, 

дювлят бцдъясинин иърасыны йериня йетирмякля бцдъя эялирляринин бцдъяйя дахил 

олмасыны вя хяръляринин ващид бцдъя тяснифатына уйьун олараг цнванлы истифадясинин 

тямин едилмяси, дювлят хязинядарлыьынын инкишафыны, ващид хязиня щесабынын идаря 

едилмясини вя бу щесабдан вясаитлярин силинмясиня сярянъам верилмясинин тямин 

едилмяси вя саиря аэентлийин ясас фяалиййят истигамятлярини тяшкил едир. 

Хязинядарлыг Аэентлийи ясасян ашаьыдакылара нязарят едир: 

• Дювлят бцдъясиндя нязярдя тутулмуш тядбирлярин малиййяляшдирилмяси 

цчцн айрылан вясаитлярдян тяйинаты цзря истифадя олунмасына,            

щабеля бцдъядянкянар вясаитлярин тясдиг едилмиш сметайа уйьун 

истифадясиня, 

• Район, шящяр цзря малиййя идаряляринин вя шюбяляринин хязинядарлыг 

структурларында вя реэионал (зона) хязинядарлыг органларында хязиня 

ишляринин мцвафиг гайдалара уйьун гурулмасына, бцдъя вясаитляринин 

щярякятинин хязиня щесабларында дцзэцн якс етдирилмясиня, мювъуд 

кредит ресурсу вя бцдъя лимити щяддинин эюзлянилмяси принсипиня ямял 

едилмясиня, юдяниш цчцн ясас олан тясдигедиъи сянядлярин мювъуд 

ганунвериъилийя уйьунлуьуна, 

• Хязиня ишляринин норматив сянядлярин тялябляриня уйьун тяшкилинин вя 

апарылмасынын иъра вязиййятиня, 

• Бцдъя тяшкилатлары тяряфиндян алынан мал, иш вя хидмятлярин хязиня щесаб 

китабларында учота алынмасына, 

• Дювлят малиййясиндян истифадя сащясиндя шяффафлыьы тямин етмяк      

мягсядиля дювлят бцдъясиндян малиййяляшян бцтцн идаря, мцяссися вя 

тяшкилатлар       цзря малиййя ямялиййатларынын мцвафиг учот гайдаларына 

уйьун апарылмасына, 

• Дювлят бцдъясиндя бцдъя кясиринин юртцлмяси цчцн нязярдя тутулмуш 

малиййяляшмя мянбяляриндян истифадяйя, 

• Дювлят бцдъяси вясаитляринин идаря едилмясинин, о ъцмлядян 

мяркязляшдирилмиш хяръляр цзря нязярдя тутулмуш ресурслардан 

истифадянин сямярялилийинин тямин едилмясиня, 
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• Дювлят бцдъясиня бцтцн дахилолмалар, бцдъядянкянар щаглар 

(юдянишляр), бцдъядянкянар дювлят фондлары (Азярбайъан Республикасы 

Дювлят Нефт Фондунун эялирляри, ямялиййат хяръляри вя бейнялхалг 

банкларда вя диэяр малиййя институтларында вясаитлярин йерляшдирилмяси иля 

баьлы хяръляр истисна олмагла), мягсядли бцдъя фондлары, дювлят 

бцдъясинин кясиринин баьланмасы цчцн  дювлят тяминаты иля алынмыш 

кредитляр цзря малиййя ямялиййатларына вя диэяр дювлят малиййя 

ямялиййатларына. 

Бцдъя нязарятинин субйектляриндян бири олан Щесаблама Палатасы ися  дювлят 

бцдъясинин иърасына нязаряти щяйата кечирир,  щяр ил  дювлят бцдъясиня, дювлят 

бцдъясинин иърасына даир щесабат вя мцвафиг ганун лайищяляриня ряй верир, ганунла 

мцяййян едилмиш дювлят бцдъясиндян малиййяляшмялярин апарылмасыны тящлил едир. О 

щямчинин дювлят бцдъя вясаитляринин хязиня щесабына дахил олмасынын вя истифадясинин 

тясдиг олунмуш эюстяриъиляря уйьунлуьуну мцяййян  едир. 
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2.2. Республикада  верэи нязарятинин тяшкили хцсусиййятляри 
 

Vergi orqanları vergilərin tam və vaxtında yığılmasını təmin etmək məqsədi 

ilə vergi nəzarətini həyata keçirirlər. Vergi nəzarəti vergi ödəyicilərinin və 

vergitutma obyektlərinin uçotuna, habelə vergi qanunvericiliyinə riayət 

olunmasına vahid nəzarət sistemidir. 

Vergi nəzarətini Vergi Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Gömrük 

Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanları həyata keçirirlər. Yerli vergilərin (bələdiyyə vergilərinin) qanunvericiliyə 

uyğun olaraq hesablanmasına, tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarət 

bələdiyyələrin vergi xidməti orqanları tərəfindən həyata keçirilir. 

Азярбайъан Республикасында верэи нязарятинин форма вя цсуллары Азярбайъан 

Республикасынын «Верэи Мяъялляси» иля мцяййян едилир. 

Верэилярин бцтцн сявиййяли бцдъяляря там вя вахтында йыьылмасы, верэитутма 

обйектляринин учоту, щабеля верэи ганунвериъилийиня риайят олунмасы цзяриндя 

нязарят Азярбайъан Республикасы Верэиляр Назирлийиня щяваля   едилмишдир. 

Азярбайъан Республикасы Верэиляр Назирлийи Азярбайъан Республикасы 

Президентинин 11 феврал 2001-ъи ил тарихли 281 нюмряли сярянъамы иля йарадылмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы Верэиляр Назирлийинин ясас вязифяляри ашаьыдакылардан 

ибарятдир: 

• Азярбайъан Республикасынын дювлят верэиляринин вя диэяр бцдъя 

дахилолмаларынын дцзэцн щесабланмасына, онларын вахтында вя там 

мябляьдя дювлят бцдъясиня кючцрцлмясиня, верэи ганунвериъилийиня риайят 

олунмасына нязарят етмяк; 

• Верэи ганунвериъилийи иля баьлы верэи юдяйиъиляриня мялуматларын 

верилмясини, верэилярин щесабланылмасы вя юдянилмяси барядя онлара 

явязсиз олараг изащатларын верилмясини тямин етмяк; 

• Верэи юдяйиъиляринин щцгугларынын вя гануни мянафеляринин горунмасыны 

тямин етмяк; 

• Верэи сащясиндя щцгуг позунтуларыны доьуран сябябляри арашдырмаг вя 

беля щалларын арадан галдырылмасы цчцн юз сялащиййятляри чярчивясиндя 

мцвафиг тядбирляр щяйата кечирмяк; 
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• Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля мцяййян едилмиш диэяр 

вязифяляри йериня йетирмяк. 

 

Азярбайъан Республикасы Верэиляр Назирлийинин структуру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верэи органлары верэи нязарятини верэи юдяйиъиляринин вя верэитутма 

обйектляринин учотуну апармагла, учот вя щесабат мялуматларыны йохламагла, 

верэи юдяйиъиляри вя диэяр шяхсляр арасында сорьу апармагла, эялир ялдя етмяк цчцн 

истифадя олунан биналара бахыш кечирмякля вя мцяййян едилмиш диэяр формаларда 

щяйата кечирирляр. 

Верэи нязарятинин щяйата кечирилмясини тямин етмяк мягсядиля верэи юдяйиъиси 

олан щцгуги шяхсляр – олдуглары (дювлят гейдиййаты щаггында сянядлярдя гейд 

олунмуш щцгуги цнван), верэийя ъялб олунан эялирляри Азярбайъан мянбяйиндян 

олан вя бу эялирлярдян юдямя йериндя верэи тутулмайан гейри-резидентляр 

Азярбайъан мянбяйиндян эялирин алындыьы йер цзря, фярди сащибкарлар вя Верэи 

Мяъяллясинин мцддяаларына уйьун олараг бяйаннамя вермяли олан резидент физики 

шяхсляр йашадыглары йер цзря верэи органларында учота алынырлар. 

Коммерсийа щцгуги шяхсляриня, щабеля хариъи коммерсийа щцгуги шяхсинин 

нцмайяндялик вя филиалларына ганунвериъилийя мцвафиг гайдада дювлят гейдиййатына 

Азярбайъан Республикасы Верэиляр 
Назирлийи 

Дахили 
нязарят 
баш идаряси 

Верэи 
юдяйиъилярини
н аудити Баш 
идаряси 

Тядрис 
Мяркяз
и 

Ири верэи 
юдяйиъиляри вя 
хцсуси верэи 
режимли 
мцяссисялярля 
иш цзря 
департамент 

Верэи 
ъинайятлярини
н ибтидаи 
арашдырылмас
ы 
департамент
и 

Верэи 
сийасяти 
вя стратежи 
арашдырм
алар Баш 
Идаряси 

Оператив нязарят 
идаряси 

Верэи боръларынын 
мяъбури алынмасы 
ишинин тяшкили 

Игтисади тящлил вя учотун 
тяшкили идаряси 

Верэи 
юдяйиъиляриня 
хидмят идаряси 

Малиййя-
тясяррцфат 
идаряси 

Щцгуги 
тяминат 
шюбяси 

Информасийа 
технолоэийасы 
вя ресурслар 
шюбяси 

Кадр 
сийасяти вя 
щазырлыьы 
идаряси 

Мцщасиба
тлыг  

Хцсуи ишляр 
цзря бюлмя  
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алындыьы заман верэи юдяйиъисинин ейниляшдирмя нюмряси верилир вя щямин андан 

онлар верэи учотуна алынмыш щесаб олунурлар. Bu zaman verilən dövlət qeydiyyatı 

haqqında şəhadətnamə Məcəllənin məqsədləri üçün vergi ödəyicisinin vergi 

uçotuna alınmasını təsdiq edən şəhadətnamə hesab edilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vergi ödəyicisinin uçotda olduğu vergi orqanının ərazisindən kənarda 

fəaliyyət göstərən filialı, nümayəndəliyi və ya digər təsərrüfat subyekti (obyekti) 

olduqda, vergi ödəyicisi vergi ödəyicisi kimi həm özünün olduğu yer üzrə, həm də 

onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) 

olduğu yer üzrə uçota alınır. 

 Vergi orqanlarında uçota alınmaq üçün vergi ödəyiciləri tərəfindən onların 

olduğu və ya yaşadığı yer üzrə vergi orqanına ərizə verilir. Vergi orqanına        

ərizə hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alındığı gündən, AR-da filial və 

nümayəndəlik vasitəsi ilə sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirildikdə isə — filialın    

və ya nümayəndəliyin yaradılmasından sonra 30 gün müddətində           

verilməlidir. 

Dövlət qeydiyyatını həyata keçirən orqan göstərilən şəxslərin dövlət 

qeydiyyatına alınması barəsində onlara qeydiyyat sənədləri ilə birlikdə həmin 

sənədlərin verilməsi tarixini əks etdirən arayış verməlidir. 

Vergi nəzarətinin formaları 
 

Fiziki şəxslərin 

xərclərinin 

onların gəlirlərinə 
uyğunluğuna nəzarət 

 

Vergi daxilolmalarının 

operativ-mühasibat 

uçotu 
 

Vergi ödəyиъилərinin 
uçotu 
 

Верэи йохламалары 
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Qeyd etdiyimiz kimi vergi orqanında uçota alınmaq üçün vergi ödəyicisi 

tərəfindən  ərizə verilir. Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxslər, onların filial və 

nümayəndəlikləri uçota alınmaq üçün ərizə ilə  birgə vergi orqanına müraciət 

etdikdə, müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş onların dövlət qeydiyyatına 

alınması haqqında şəhadətnamənin, nizamnaməsinin, rəhbərin təyin olunmasını və 

hüquqi şəxsin ünvanını təsdiq edən sənədlərin, habelə rəhbərin şəxsiyyətini təsdiq 

edən sənədin bir nüsxədə surətlərinin və olduğu yer haqqında  məlumatı vergi 

orqanına təqdim etməlidirlər 

Vergi orqanı vergi ödəyicisinin uçota alınmasını vergi uçotuna alınması 

haqqında ərizə və digər vergi  orqanına sənədlər daxil olduğu gündən sonrakı 2 

gün müddətində həyata keçirməli və həmin müddətdə də vergi ödəyicisinə müvafiq 

şəhadətnamə verməlidir. Şəhadətnamə vergi ödəyicisinin uçotda olmasını       

təsdiq edən əsas sənəd olmaqla, vergi ödəyicisinə bir dəfə verilir və onda saxlanılır. 

Şəhadətnamə itirildikdə və ya yararsız hala düşdükdə vergi ödəyicisinin müraciəti 

əsasında şəhadətnamənin yeni nüsxəsi verilir. Bu zaman verilən nüsxənin     

üzərində şəhadətnamənin yeni nüsxə olması barədə müvafiq qeyd                 

aparılır.  

Uçota alınma, yenidən uçota alınma, uçotdan çıxarılma ödənişsiz həyata 

keçirilir. 

Верэи юдяйиъиляриндя верэи йохламалары онларын фяалиййятиня дювлят нязарятинин 

ясас цсулудур. Верэи йохламалары верэи юдяйиъиляринин илкин мцщасибат вя диэяр 

сянядляри ясасында верэилярин дцзэцн вя вахтында щесабланмасы вя бцдъяйя 

юдянилмясини мцяййян етмяк цчцн щяйата кечирилир.  

Верэи йохламаларынын ясас мягсяди верэи юдяйиъиляринин  верэи    

щесабатларынын мялуматлары иля верэи органларынын алдыьы мялуматларын                     

тутушдурулмасыдыр.  

Верэи йохламаларынын обйектляриня ашаьыдакылары аид етмяк мцмкцндцр: 

мцщасибат китаблары, пул вянядляри, щесабатлар, планлар, сметалар, бяйаннамяляр,  

мцгавиля  вя  контрактлар,  ямрляр  вя ишэцзар  йазышмалар,  верэи вя диэяр мяъбури 

юдянишлярин юдянилмяси иля баьлы олан диэяр   сянядляр. 

Верэи йохламаларынын субйектляри  ися ашаьыдакылардыр: 
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- Мцлкиййят формасындан асылы олмайараг коммерсийа тяшкилатлары вя 

мцяссисяляри; 

-  Йерли вя хариъи щцгуги шяхслярин иштиракы иля йарадылмыш бирэя мцяссисяляр; 

-  Гейри-дювлят вя гейри-коммерсийа идаря вя  тяшкилатлары; 

-  Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары, хариъи вятяндашлар вя 

вятяндашлыьы олмайан шяхсляр. 

Верэи йохламасы заманы верэи юдяйиъисинин диэяр шяхслярля баьлы фяалиййяти 

щаггында мялумат алынмасы зяруряти йаранарса, верэи органы щямин шяхслярдян 

йохланылан верэи юдяйиъисинин фяалиййятиня Аид олан сянядляри тяляб едя биляр. Бу 

щярякят цчцн верэи органынын гярары олмалыдыр. Верэи практикасында бу гаршылыглы 

йохлама адланыр.  

Верэи  йохламалары  заманы  верэи  органлары  вя онларын  вязифяли     шяхсляри  

дцзэцн   гярарларын   гябул  едилмяси цчцн ящямиййятли олан бцтцн                    

щаллары, о ъцмлядян  верэи  юдяйиъиси  цчцн  ялверишли  олан  щаллары 

айдынлашдырмалыдырлар. 

Vergi yoxlamaları aparılma yerinə ясасян, yoxlanılan məsələlərin həcminə, 

йохламаларын təşkili üsuluna və aparılma üsuluna görə aşağıdakı kimi      

təsnifləşdirilir:  
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Камерал йохламалар верэи органы тяряфиндян йерляря эетмядян верэи 

органында олан, верэи юдяйиъиси тяряфиндян тягдим едилян верэи щесабатлары, щабеля 

верэилярин щесабланылмасыны вя юдянилмясини юзцндя якс етдирян вя верэи юдяйиъисинин 

фяалиййяти щаггында верэи органында олан диэяр сянядляр ясасында апарылыр. Бу    

заман щесабат формаларынын долдурулмасынын, верэилярин щесабланмасынын 

дцзэцнлцйц вя щяр щансы бир эцзяштдян истифадя етмянин ганунауйьунлуьу     

йохланылыр.  

Kameral vergi yoxlamasının məqsədi aşağıdakılardan ibarətdir: 

 - vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi qanunvericiliyinə əməl edilməsinə nəzarət; 

- vergi hüquq pozuntularının müəyyənləşdirilməsi və qarşısının alınması; 

 - aşkar edilmiş pozuntular üzrə qismən və ya tam ödənilməmiş məbləğlərin 

tutulması; 

 - yol verilmiş qanun pozuntularına görə müqəssir şəxslərin vergi və inzibati 

məsuliyyətə cəlb edilməsi; 

 - səyyar vergi yoxlamalarının keçirilməsi üçün vergi ödəyicilərinin 

seçilməsinin əsaslandırılması üçün informasiyanın hazırlanması. 

Камерал верэи йохламалары верэи юдяйиъиляри тяряфиндян верэилярин 

щесабланылмасы вя юдянилмяси цчцн ясас олан сянядлярин верэи органына тягдим 

едилдийи эцндян 30 эцн мцддятиндя кечирилир. 

Камерал йохлама апармаг цчцн верэи юдяйиъисиндян тягдим олунмуш 

бяйаннамя иля баьлы сянядлярдя олан мялуматлар арасында зиддиййят вя йа сящв 

ашкар едилдикдя верэи органы верэи юдяйиъисиндян ялавя мялумат, сяняд вя изащат 

тяляб едя биляр.  

Камерал йохлама заманы верэи бяйаннамясиндя верэилярин дцзэцн 

щесабланмамасы (верэи мябляьинин аз вя йа артыг эюстярилмяси) ашкар едилдикдя, 

верэи юдяйиъисиня 5 эцн мцддятиндя мцвафиг иъра щакимиййяти органынын мцяййян 

етдийи гайдада верэилярин щесабланмасына даир билдириш эюндярилир. Билдиришдя 

щесабламанын сябябляри вя верэи юдяйиъисинин ганунвериъилийя уйьун олараг шикайят 

етмяк щцгугу эюстярилмялидир. 

Камерал йохлама апармаг цчцн зярури олан верэи бяйаннамяси цзрлц ясас 

олмадан вя мцяййян едилмиш мцддятлярдя тягдим едилмядикдя, Верэи Мяъяллясинин 

67-ъи маддясиня мцвафиг олараг верэиляр щесабланылыр. 
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Камерал верэи йохламасы заманы верэи органы ганунвериъиликля мцяййян 

едилмиш гайдалара риайят етмядикдя, верэи юдяйиъисинин сяййар верэи йохламасы 

кечирилян заман верэи органынын тяклифи ясасында щямин йохламанын кечирилдийи 

вахта гядяр йол вердийи вя камерал йохлама заманы мцяййян едиля билян сящвляри (о 

ъцмлядян верэи мябляьинин дцзэцн щесабланмамасы, верэи мябляьинин азалдылмасы 

вя саир) 30 эцн мцддятиндя дцзялтмяк (арадан галдырмаг) щцгугу вардыр вя о, 

щямин мцддят битянядяк, йол вердийи верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря 

(фаизлярин юдянилмяси истисна олмагла) мясулиййят дашымыр. 

Сяййар верэи йохламасы, адындан да эюрцндцйц кими, верэи органларынын 

вязифяли шяхсляри тяряфиндян билаваситя верэи юдяйиъисинин йерляшдийи йердя щяйата 

кечирилир.  

Камерал йохламадан фяргли олараг, сяййар верэи йохламасы верэи органынын 

гярарына ясасян щяйата кечирилир. 

Səyyar vergi yoxlamasının əsas vəzifələri aşağıdakılardır:  

- vergilərin tam və vaxtında ödənilməsi, onların düzgün hesablanması 

məqsədilə yoxlanılan şəxsin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin hərtərəfli           

tədqiqi; 

- tədqiq edilən sənədlərin məzmunundakı uyğunsuzluqların, hesabatların və 

vergi bəyannamələrinin tərtib edilməsində, mühasibat uçotunun aparılması 

qaydalarında pozuntu faktlarının aşkar edilməsi; 

- müxtəlif növ vergilər üzrə vergitutma bazasının formalaşmasına aşkar 

edilmiş pozuntuların təsirinin təhlili; 

- aşkar edilmiş vergi qanunvericiliyinin pozulması faktları üzrə dəlillərin 

toplanması və bu pozuntuların sənədlər əsasında öz əksini tapmasının təmin 

edilməsi; 

- vergi ödəyicisinin vergitutma bazasını azaltması və ya vergini düzgün 

hesablanmaması nəticəsində qismən və ya tam ödənilməmiş vergilərin 

hesablanması; 

- aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılması üçün təkliflərin 

hazırlanması; 

- vergi ödəyicisinin məsuliyyətə cəlb edilməsi 
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Сяййар верэи йохламасы  нювбяти вя нювбядянкянар ола биляр. Нювбяти сяййар 

верэи йохламасы илдя бир дяфядян чох олмайараг кечирилир вя адятян бир ай давам 

едир. Мцстясна щалларда сяййар верэи йохламасы 90 эцня  гядяр узадыла биляр.  

Səyyar vergi yoxlamasının hazırlanması və aparılması prosesi aşağıdakı ardıcıllıqla 
həyata keçirilir 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ашаьыда эюстярилян щалларда ися йухары верэи органынын ясасландырылмыш 

гярарына ясасян сяййар верэи йохламасынын нятиъяляри цзря актын тяртиби мцддяти 30 

эцндян чох олмайараг узадыла биляр: 

- сяййар верэи йохламасынын обйектив вя дольун кечирилмяси цчцн зярури олан 

сянядляр, о ъцмлядян верэи органынын сорьусуна ъаваб хариъи юлкядян           

алындыгда; 

- нцмуня кими эютцрцлян яшйаларын тядгиги, сяййар верэи йохламасы заманы 

експертизанын кечирилмяси вя йа мцтяхяссис тяряфиндян ряй верилмя цчцн мцхтялиф 

билик сащяляриндян истифадя етмякля апарылдыгда; 

- сяййар верэи йохламасы иля ялагядар верэи органлары тяряфиндян эюндярилян 

сорьулара ъавабларын алынма мцддятляри  позулдугда.  

Нювбяти сяййар верэи йохламасы кечирилдикдя верэи органы тяряфиндян верэи 

юдяйиъисиня йохлама башланмасындан азы 15 эцн яввял йазылы билдириш          

эюндярилир. 

Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsinə həzırlıq 
 

Vergi ödəyicisinin ərazisində yoxlamanın aparılması 
 

Səyyar vergi yoxlaması aktının tərtib edilməsi 
 

Yoxlama materiallarına baxılması və qərarın qəbul edilməsi 
 

Aktın imzalanması və onun vergi ödəyicisinə təqdim edilməsi 
 

Qəbul edilmiş qərarın həyata keçirilməsi 
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Нювбядянкянар сяййар верэи йохламалары ашаьыдакы щалларда кечириля       

биляр: 

- верэинин щесабланылмасы вя юдянилмяси цчцн зярури олан щесабат сянядляри 

мцяййян едилмиш мцддятдя  вя бу барядя верэи органларынын хябярдарлыьындан 

сонра да  тягдим едилмядикдя; 

- верэи йохламасынын нятиъяляри цзря тяртиб едилмиш актда дцрцст олмайан вя йа 

тящриф едилмиш мялуматлар ашкар олундугда; 

- ялавя дяйяр верэиси цзря артыг юдянилмиш верэи, фаиз вя малиййя санксийасы 

диэяр верэилярин, фаизлярин вя малиййя санксийаларынын юдянилмяси щесабына вя йа 

сонракы ющдяликляр цзря юдямялярин щесабына Аид едилдикдя; 

- артыг юдянилмиш верэилярин,  фаизлярин вя  малиййя санксийаларынын 

гайтарылмасы барядя верэи юдяйиъисинин яризяси  дахил олдугда; 

- верэи органынын ялдя етдийи мянбяйи бялли олан щяр щансы мялумат ясасында 

верэи юдяйиъисинин эялирляринин вя йа верэитутма обйектинин  эизлядилдийи (азалдылдыьы) 

ашкар едилдикдя; 

- ъинайят просесуал ганунвериъилийиня уйьун олараг мящкямянин вя йа 

щцгуг-мцщафизя органларынын верэи йохламаларынын кечирилмяси барядя мцвафиг 

гярары олдугда; 

- верэи ганунвериъилийиня мцвафиг олараг верэи юдяйиъиси тяряфиндян сянядляр 

эюстярилян мцддятлярдя тягдим едилмядикдя вя йа дцрцст олмайан, йахуд тящриф 

едилмиш мялуматлар тягдим едилдикдя; 

- верэи юдяйиъиси олан щцгуги шяхсин ляьв едилмяси, йенидян тяшкил едилмяси вя 

йа физики шяхсин щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятиня хитам верилмяси 

барядя мцраъияти олдугда. 

Сяййар верэи йохламасы кечирян верэи органынын вязифяли шяхсляри верэи 

юдяйиъисинин сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн истифадя етдийи яразисиня 

вя йа бинасына (йашайыш биналары (сащяляри истисна олмагла) дахил ола билярляр. Бу 

заман онлар юз хидмяти вясигялярини, верэи органынын щямин верэи юдяйиъисиндя 

сяййар верэи йохламасынын кечирилмяси щаггында гярарыны вя йа мящкямянин 

гярарыны тягдим етмялидирляр. 

Верэи йохламалары заманы нязарят тядбирлярини щяйата кечирян верэи 

органларынын вязифяли шяхсляринин йашайыш биналарына (сащяляриня) орада йашайан физики 
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шяхслярин ирадясиндян кянар вя йа онларын ирадясиня зидд олараг дахил олмасына йол 

верилмир. 

Верэи органларынын верэи йохламасыны кечирян  вязифяли шяхсляринин йохламанын 

дольун вя обйектив кечирилмяси цчцн бцтцн щалларын айырд едилмяси мягсядиля 

ясасландырылмыш гярар ясасында верэи юдяйиъиляринин яразиляринин, биналарынын, щабеля 

сянядлярин вя яшйаларын бахышыны кечирмяк щцгугу да вардыр. 

Aşağıda göstərilən hallar istisna olmaqla, səyyar vergi yoxlaması 

keçirilmədən ərazilərin, binaların, sənədlərin və əşyaların baxışının keçirilməsinə 

yol verilmir: 

1. sənədlər və əşyalar vergi orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən əvvəl həyata 

keçirilmiş səyyar vergi yoxlaması zamanı əldə edilmişdirsə; 

2. həmin sənədlərin və əşyaların sahibinin razılığı olduqda. 

Бахыш мцшащидячилярин иштиракы иля щяйата кечирилир. Бахыш кечирилдийи заман 

верэи йохламасы щяйата кечирян шяхсин вя йа онун нцмайяндясинин, щабеля 

мцтяхяссислярин бахышда иштирак етмяк щцгугу вардыр. Бахышын кечирилмяси барядя 

сонда протоколун тяртиб олунмасы да зяруридир. 

Сяййар верэи йохламаларынын кечирилмяси заманы верэи органынын вязифяли 

шяхсляри тяряфиндян йохлама цчцн зярури олан сянядляр мцяйян едилмиш гайдада 

тяляб едилир. Щямин сянядляр 5 эцн мцддятиндя верэи органларына тягдим 

едилмядикдя вя йа щямин сянядлярин онда олмамасы верэи юдяйиъиси тяряфиндян 

билдирилдикдя, верэи органынын вязифяли шяхсляри вя верэи юдяйиъиси тяряфиндян 

имзаланан  мцвафиг акт тятиб олунур.Vergi ödəyicisi həmin aktı imzalamaqdan 

imtina etdikdə, bu barədə aktda qeyd edilir. Tərtib olunmuş aktın surəti vergi 

ödəyicisinə verilir.  

Тяляб олунан сянядляри вя йа сурятлярини сяййар верэи йохламасынын кечирилдийи 

мцддятдя диэяр мянбялярдян ялдя етмяк мцмкцн олмадыгда, щямин акта ясасян 

верэи органларынын юдянилмяли олан верэи мябляьлярини верэи юдяйиъиси щаггында 

юзцндя олан мялуматлар вя йа аналоэийа цзря мцяййянляшдирмяк щцгугу                

вардыр. 

Верэи юдяйиъиси тяряфиндян сянядлярин тягдим едилмясиндян имтина едилдикдя, 

верэи органынын вязифяли шяхсляри мцяййян едилмиш гайдада сянядлярин эютцрцлмясини 

щяйата кечиря билярляр. 
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Сяййар верэи йохламаларынын кечирилмяси заманы ортайа чыхан мясялялярин изащ 

олунмасы цчцн хцсуси биликляр тяляб олундуьу щалларда експерт, верэи органларынын 

фяалиййят даирясиня аид олмайан сащяляр цзря хцсуси билик вя тяърцбя тяляб олундугда 

ися мцтяхяссис дявят олуна биляр. Бу щярякятлярин апарылмасы цчцн верэи органларынын 

ясасландырылмыш гярары олмалыдыр. 

Ekspert müqavilə əsasında cəlb edilir. Müqavilədə tərəflərin hüquqları və 

vəzifələri, ekspert qarşısında qoyulan suallar, səhv və ya bilərəkdən yalan rəy 

verməsinə görə ekspertin məsuliyyətini və mülki qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

digər məsələlər nəzərdə tutula bilər. 

Сяййар верэи йохламаларынын нятиъяляри цзря верэи органларынын сялащиййятли 

шяхсляри тяряфиндян мцяййян едилмиш формада акт тяртиб едилир вя щямин шяхсляр вя 

йохланылан верэи юдяйиъисинин рящбяри вя йа фярди сащибкар тяряфиндян имзаланыр. 

Верэи ганунвериъилийинин позулуб-позулмамасы щалларынын ашкар едилмясиндян асылы 

олмайараг актда ашаьыдакылар якс етдирилир: мцяссисянин вя йа фярди сащибкарын ады, 

йохламанын тарихи, йохланылан мясялялярин сийащысы, йохламанын ящатя етдийи дювр вя 

с.  

Яэяр верэи ганунвериъилийинин позулмасы щаллары мцяййян едилмяйибся актда 

мцяссися тяряфиндян верэи ганунвериъилийиня дцзэцн ямял едилмяси, верэилярин дцзэцн 

щесабланмасы вя онларын вахтында бцдъяйя кючцрцлмяси, мцщасибат учотунун 

апарылмасы гайдаларына ямял едилмяси барядя гейдляр апарылыр. 

Йохлама заманы верэи ганунвериъилийинин позулмасы щаллары ашкар едилярся бу 

заман актда ашаьыдакылар якс олунмалыдыр: верэи ганунвериъилийня ямял 

едилмясиндя ашкар едилмиш позунтулар щаггында конкрет фактлар, йохланылан дювр 

ярзиндя мцщасибат щесабатларынын, пул ямялиййатларынын, эялир вя хярълярин учотунун 

дцзьцн апарылмамасы нятиъясиндя верэи ганунвериъилийинин позулмасына эятириб 

чыхармыш фактлар, верэи органларына тягдим едилмя гайдаларындакы позунтулар вя с. 

Ашкар едилмиш ганун позунтулары актда щяр бир верэи нювц цзря айрыъа гейд 

олунур. Актын сонунда адятян йохлайыъы ашкар едилмиш ганун позунтуларынын 

арадан галдырылмасы цчцн тяклифлярини верир вя юдянилмямиш верэилярин юдянилмя 

мцддятини мцяййян едир. Акт бир гайда олараг ики нцсхядя тяртиб олунур. Бир нцсхя 

йохламаны апаран верэи органында галырса, икинъи нцсхя ися верэи йохламасынын 

кечирилдийи мцяссисяйя вя йа фярди сащибкара верилир. 
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Сяййар верэи йохламасы акты йохламаны апаран верэи органларынын сялащиййятли 

шяхси, йохлама апарылан мцяссисянин рящбяри вя баш мцщасиби тяряфиндян имзаланыр. 

Верэи юдяйиъиси йохлама актына юз гейдлярини едя биляр, щямчинин ону 

имзаламагдан да имтина едя биляр. Бу заман бу барядя актда мцвафиг гейдляр 

апарылыр. 

Верэи юдяйиъиси верэи йохламасы акты иля вя йа онун щяр щансы бир щиссяси иля 

разылашмадыгда, верэи йохламасы актынын верилмяси эцнцндян 30 эцн мцддятиндя 

мцвафиг верэи органына акты имзаламамасынын сябяблярини изащ едя, йахуд акта вя 

йа онун айры-айры щиссяляриня юз етиразыны йазылы сурятдя билдиря биляр. Бу щалда верэи 

юдяйиъисинин йохлама актыны имзаламамасыны вя йа етиразыны, она юз йазылы изащатыны 

тясдиг едян сянядлярин сурятини ялавя едяряк верэи органларына тягдим етмяк 

щцгугу вардыр. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, верэи органларынын сялащиййятли нцмайяндяси 

тяряфиндян актын тяртиб едилмяси щеч дя автоматик сурятдя верэи юдяйиъисинин 

мясулиййятя ъялб едилмяси демяк дейилдир. Чцнки йохлама акты ашкар едилмиш ганун 

позунтуларынын бир нюв сийащысыдыр. Орада шярщ едилмиш щаллар верэи органынын 

рящбяринин мцяссисяйя вя йа фярди сащибкара уйьун санксийалары тятбиг етмяк 

гярарынын гябул едилмяси цчцн ясасдыр.  

Səyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə vergi 

orqanının rəhbəri (rəhbərin müavini) 10 gün müddətində aşağıda göstərilən 

qərarlardan birini çıxarır: 

1. vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə 

cəlb edilməsi; 

2. vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə 

cəlb edilməsindən imtina olunması; 

3. əlavə vergi yoxlaması tədbirlərinin keçirilməsi haqqında. 

Артыг гейд олундуьу кими, верэи йохламаларынын кечирилмясиндя ясас мягсяд 

верэидян йайынма щалларынын гаршысынын алынмасыдыр. Чцнки верэидян йайынма 

щаллары юлкя игтисадиййатына ъидди мянфи тясир эюстярир. Беля ки, бир тяряфдян дювлят 

бцдъяси лазым олан малиййя вясаитляриндян мящрум олурса, диэяр тяряфдян дя 

рягабятин ясас принсипляри позулур. 
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Дцнйа тяърцбясиндян дя  мялумдур ки, юлкядя ишэцзар фяаллыг артдыгъа, 

верэидян йайынма щаллары вя верэи щцгугпозмалары да чохалыр. Ганунвериъилийин вя 

верэи инзибатчылыьынын мцнтязям тякмилляшдирилмясиня бахмайараг, верэи юдяйиъиляри 

тяряфиндян верэидян йайынма методлары вя формалары даим дяйишир.  Бу ися юз 

нювбясиндя даща ъидди нязарят механизмляринин тятбигини зярури  едир. 

Республикада сон дюврлярдя верэи нязарятинин эцъляндирилмяси истигамятиндя 

информасийа технолоэийаларынын тятбиги эенишляндирилмишдир. Мясялян, верэи юдяйиъиси 

иля бирбаша тямасда олмадан сянядляр ясасында апарылан камерал йохламаларда 

хцсуси програм тяминатларынын тятбиги сянядлярин емалы просесинин сцрятлянмясиня 

имкан йарадыр. Нятиъя етибариля камерал йохламалар щесабына дювлят бцдъясиня 

щесабланан ялавя вясаитлярин щяъми дяфялярля артмышдыр. 

Автоматлашдырылмыш Верэи Информасийа Системинин (АВИС) йарадылмасыны да 

верэи нязаряти сащясиндя апарылан ян ваъиб ислащатлардан бири щесаб етмяк олар. Бу 

системин истифадяйя верилмяси верэи системиндя сяняд дювриййясинин вя мялуматларын 

ишлянмяси сцрятинин дяфялярля артмасына, оператив вя чевик  верэи нязарятинин 

гурулмасына хидмят етмишдир.   

Електрон верэи щесаб-фактураларынын, е-бяйаннамя вя «онлайн карэцзарлыг» 

системляринин вя диэяр хидмятлярин тятбиги ися верэи органлары иля верэи юдяйиъиляри 

арасындакы ялагялярин шяффафлашмасына эятириб чыхармалыдыр. Бцтювлцкдя бцтцн бц 

хидмятляр верэи юдяйиъиляриня юз фяалиййятляри иля баьлы истянилян мялуматы истянилян 

йердя ялдя етмяк вя ютцрмяк имканларыны верир. 

Верэи нязаряти формаларындан бири олан сяййар верэи йохламаларынын кейфиййят 

эюстяриъиляринин артырылмасы вя йохламаларын сайынын азалдылмасы да    мцасир дюврцн 

верэи сийасятинин приоритет истигамятляриндян бирини тяшки едир.  

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, верэи йохламаларынын кейфиййят 

эюстяриъиляринин артырылмасы тотал вя кцтляви йохлама проседурларындан фяргли олараг 

цнванлы йохламаларын тяйин едилмясини, ганун позунтуларынын йохлама габаьы 

проседурлар нятиъясиндя ялдя едилмясини нязярдя тутмагла, йохламаларын            

сайынын азалмасына ряьмян бцдъяйя щесабланан вясаитлярин артмасына эятириб 

чыхараъагдыр.  

Республикада апарылан верэи йохламаларынын тящлили эюстярир ки, верэи 

юдяйиъиляри ян чох ялавя дяйяр верэисиндян йайынмалара  йол верирляр. Беля ки, ялавя 
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дяйяр верэисинин дювлят бцдъясиндян йайындырылмасы ясасян бир нечя мцяссисянин    

диэяр мцяссися рящбяриня сахта щесаб – фактура тягдим етмякля, йяни щеч бир 

ямялиййат апармадан сонунъу мцяссисянин верэидян йайынмасына шяраит 

йаратмагла щяйата кечирилир. Йяни, мал алан мцяссися бцдъяйя юдяйяъяйи ялавя дяйяр 

верэисинин сахта щесаб – фактурада эюстярилян щямин верэи мябляьини бцдъядян 

йайындырыр. Йахуд, фактики алгы-сатгы ямялиййаты апармадан гануна мцвафиг чап 

едилмиш  верэи щесаб-фактураларынын бир мцяссися тяряфиндян диэяр мцяссисяйя тягдим          

едилмяси йолу иля верэи мябляьляринин щямин фактураларда эюстярилян мябляьи 

азалтмагла вя йа явязляшдирмякля ялавя дяйяр верэисинин бцдъяйя юдянилмяси 

йайындырылыр  вя бунунла дювлят бцдъясиня кцлли мигдарда зийан вурулур.  

Бу    бахымдан сахта щесаб-фактураларынын тягдим едилмяси йолу иля верэидян        

йайынма щалларына гаршы мцбаризянин эцъляндирилмяси дя мцщцм ящямиййят кясб 

едир. 

Respublika iqtisadiyyatında gedən inkişaf prosesləri vergi qanunvericiliyində 

də müəyyən dəyişikliklər edilməsi zərurətini yaradır. Cari ildə  Vergi Məcəlləsinə  

edilən dəyişikliklərin  dörd istiqamətindən biri məhz vergi nəzarətinin 

təkmilləşdirilməsini (vergi ödəyicilərinin hüquqlarının müdafiəsi, vergi 

ödəyicilərinin mənafelərinin qorunması, vergi inzibatçılığının  və  vergi    

nəzarətinin təkmilləşdirilməsini) əhatə edir. Vergi nəzarətinin təkmilləşdirilməsi 

məqsədilə Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər aşağıdakıları nəzərdə             

tutur: 

· vergi ödəyicisinin filialı, nümayəndəliyi və digər təsərrüfat subyektlərinin 

olduğu ünvan üzrə uçota alınması; 

· əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin müvafiq dövlət orqanı tərəfindən 

verilmiş sənəd əsasında vergi orqanlarında uçota alınması; 

· cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 

leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması məqsədi 

ilə kommersiya sirri hesab olunan məlumatların maliyyə monitorinqi orqanına 

verilməsi; 

· vergi ödəyicisində  əmlak vergisinin hesablanması və ödənilməsinin 

düzgünlüyü yoxlanıldığı zaman inventarizasiyanın aparılması; 
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· vergi orqanının əsaslandırılmış qərarına əsasən növbəti və növbədənkənar 

səyyar vergi yoxlamalarının 9 aydan çox olmayan müddətdə dayandırılması (təxirə 

salınması) halları; 

· elektron fayl formasında sənədlərin tələb edilməsi; 

· elektron qaydada audit aparılan zaman sənədlərin müəyyən edilmiş müddətdə 

təqdim edilməməsinə, bilərəkdən təhrif olunmuş formada təqdim edilməsinə və 

sənədlərin qanunla müəyyən edilmiş müddətdə saxlanılmamasına və Vergi Məcəlləsi 

ilə müəyyən edilmiş qaydada vəsaitin dondurulması haqqında vergi orqanının 

sərəncamının icra edilməməsinə görə maliyyə sanksiyasının tətbiqi; 

· büdcə təşkilatlarının avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin yol vergisinə cəlb 

edilməsi. 

Республикамызда бцтювлцкдя верэи сащясиндя апарылан ислащатлар верэи 

системинин садяляшмясиня хидмят етмякля, ейни заманда верэи инзибатчылыьынын 

тякмилляшдирилмяси иля  верэи нязарятинин эцъляндирилмясиня шяраит йаратмалыдыр. 

Апарылан ислащатларда сямяряли нязарят механизмляринин йарадылмасы принсипи ясас 

эютцрцлмялидир. 
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2.3. Dövlət mалиййя нязаряти системиндя Щесаблама Палатасынын ролу вя 

ящямиййяти 

 

 

Müstəqillik əldə edildikdən sonra Azərbaycanın sosial-iqtisadi quruluşunda  və 

iqtisadiyyatın idarə edilməsi metodlarında baş verən köklü dəyişikliklər maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyətinin  idarə edilməsinin mühüm  aləti olan maliyyə nəzarətinin əsaslı 

olaraq yeniləşməsini zəruri etmişdi. 

 Dünya təcrübəsi göstərir ki, bu cür maliyyə nəzarəti sistemi, həm daxili 

(cəmiyyət qarşısında öz səlahiyyətlərinin səmərəli yerinə yetirilməsi üçün müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanları tərəfindən həyata keçirilən maliyyə nəzarəti), həm də icra 

hakimiyyəti orqanlarından asılı olmayan, bir qayda olaraq, qanunvericilik 

hakimiyyətini həyata keçirən orqana hesabat verən kənar dövlət nəzarətinə 

əsaslanmalıdır. Dövlət maliyyə resurslarının sərəncamçılardan asılı olmayan, yalnız 

qanun və cəmiyyət qarşısında məsuliyyət daşıyan kənar dövlət maliyyə nəzarəti ölkədə 

maliyyə qanunvericiliyinə və intizamına riayət edilməsinin başlıca vasitəsi kimi qəbul 

edilir. 

Buna görə də, büdcə vəsaitlərinin formalaşması və istifadəsinə səmərəli dövlət 

maliyyə nəzarəti sisteminin tərkib hissəsi olmaqla icra hakimiyyəti orqanından asılı 

olmayan, qanunvericilik hakimiyyəti orqanına hesabat verən, sərbəst, obyektiv, 

aşkarlıq, ədalətlilik, qanunçuluq prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərən dövlət maliyyə 

nəzarəti orqanının (Ali Audit Qurumunun) yaradılması və inkişaf etdirilməsi zəruriliyi 

müstəqil Azərbaycan üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. 

Азярбайъан Республикасынын Hesablama Palatası, respublika üçün əvvəllər 

analoqu olmayan, prinsipial olaraq yeni orqandır. Bu orqanın hüquqi statusu 

Азярбайъан Республикасынын Конститутсийасыndan  irəli gəlir (92-ci maddə) və 1999-

cu ildə qəbul edilmiş «Щесаблама Палатасы щаггында» Азярбайъан Республикасы 

Qanununda öz əksini tapmışdır. Азярбайъан xalqının ümummilli lideri Heydər 

Əliyevin qanunvercilik təşəbbüsü ilə 2001-ci ildə «Щесаблама Палатасы щаггында» 

Азярбайъан Республикасы Qanununa beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılma 

istiqamətində mühüm dəyişikliklər və əlavələr edilmişdir. 
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Азярбайъан Республикасынын Hesablama Palatası qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş hüquqi səlahiyyətlərinə görə Milli Məclisə hesabat verən, daimi fəaliyyət 

göstərən dövlət büdcə-maliyyə nəzarəti orqanıdır.  

Palata təşkilati və funksional müstəqilliyə malikdir. Mahiyyət etibarı ilə 

Азярбайъан Республикасынын Hesablama Palatası demokratik orqan olmaqla, öz 

fəaliyyətini qanunçuluq, sərbəstlik, obyektivlik, kollegiallıq, aşkarlıq və ədalətlilik 

prinsipləri əsasında qurur, fəaliyyəti barədə Азярбайъан Республикасынын Milli 

Məclisinə hesabat təqdim edir və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vəzifə və 

funksiyaların yerinə yetirilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. 

Азярбайъан Республикасынын Hesablama Palatası dövlət büdcəsinin təsdiq 

edilməsinə və icrasına, dövlət əmlakının idarə edilməsinə, onun barəsində sərəncam 

verilməsinə, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin dövlət 

büdcəsinə daxil olmasına, hüquqi şəxslərə və bələdiyyələrə dövlət büdcəsindən 

vəsaitlər ayrıldıqda həmin vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadə edilməsinə nəzarəti həyata 

keçirir.  

Азярбайъан Республикасы дювлят бцдъясинин тясдиг едилмяси вя онун иърасына 

нязарят цзря Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сялащиййятляринин щяйата 

кечирилмясиня кюмяк етмяк Щесаблама Палатасынын фяалиййятинин ясасыны тяшкил   

едир. 

Бу мягсядля щяр ил Щесаблама Палатасы дювлят бцдъясиня, дювлят бцдъясинин 

иърасына даир щесабат вя мцвафиг ганун лайищяляриня ряй верир, ганунла мцяййян 

едилмиш дювлят бцдъясиндян малиййяляшмялярин апарылмасыны тящлил едир. О щямчинин 

дювлят бцдъя вясаитляринин хязиня щесабына дахил олмасынын вя истифадясинин тясдиг 

олунмуш эюстяриъиляря уйьунлуьуну тящлил едир. 

Щесаблама Палатасы дювлят мцлкиййяти вя пул вясаитляри цзяриндя нязарят 

апарыр. Нязарят бцтцн щцгуги шяхсляри, о ъцмлядян дювлят бцдъядянкянар 

фондларыны, Азярбайъан Республикасы Милли Банкыны, йерли идаряетмя органларыны, 

коммесийа банкларыны, сыьорта фирмаларыны вя башга коммерсийа вя гейри-

коммерсийа тяшкилатларыны ящатя едир. 

Щесаблама Палатасынын фяалиййятинин щцгуги ясасларыны Азярбайъан 

Республикасынын Конститутсийасы, «Щесаблама Палатасы щаггында» АР-нын гануну, 
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Азярбайъан Республикасынын диэяр ганунлары вя Палатанын дахили низамнамяси 

тяшкил едир. 

Щесаблама Палатасынын щяйата кечирдийи дювлят малиййя бцдъя нязарятинин 

ясас истигамятляри ашаьыдакылардан ибарятдир: 

- дювлят бцдъясинин вя бцдъядянкянар дювлят фондларынын (тяшкилатларынын) 

бцдъяляриnин лайищяляриня даир ряй верилмяси; 

- дювлят бцдъяси вя бцдъядянкянар дювлят фондларынын (тяшкилатларынын) 

бцдъяляринин эялир вя хяръ маддяляринин щяъми, структуру вя тяйинаты цзря вахтында 

иърасына нязарятин щяйата кечирилмяси; 

- дювлят бцдъясиндян малиййяляшдирмялярин тясдиг олунмуш дювлят бцдъясиндя 

мцяййян едилдийи кими апарылмасынын тящлил едилмяси, ашкар едилмиш кянарлашмаларын 

арадан галдырылмасы, щабеля бцтювлцкдя бцдъя просесинин тякмилляшдирилмяси 

щаггында тяклифляр щазырланмасы; 

- дювлят бцдъясинин иърасы барядя иллик щесабата вя мцвафиг ганун лайищяляриня 

даир ряй верилмяси; 

 - дювлят ямлакынын идаря едилмясиндян, онун барясиндя сярянъам 

верилмясиндян вя дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясиндян ялдя едилян вясаитлярин 

дювлят бцдъясиня дахил олмасына нязарят; 

- експерт-аналитик фяалиййят; 

- Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин вя онун даими комиссийаларынын 

тапшырыьы иля дювлят бцдъяси вя бцдъядянкянар дювлят фондлары (тяшкилатлары) иля баьлы 

ганун лайищяляринин, Милли Мяълисдя тясдиг едилян Азярбайъан Республикасынын 

тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярин малиййя експертизасы; 

- малиййя-бцдъя експертизасы иля баьлы аудитин кечирилмяси; 

- апарылмыш нязарят тядбирляри нятиъясиндя ашкар едилмиш щцгугпозунтулары 

барядя аидиййаты органлара мялуматларын верилмяси, 

- диэяр нязарят органлары иля гаршылыглы ялагя шяраитиндя фяалиййят     

эюстярилмяси. 

Щесаблама Палатасы малиййя-бцдъя нязарятини аудит васитясиля, милли аудит 

стандартлары ясасында щяйата кечирир.  

Palatanın apardığı nəzarət tədbirlərində əsas diqqət, dövlət büdcəsi və 

büdcədənkənar dövlət fondlarının gəlirləri üzrə dövlət və qeyri-dövlət 
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müəssisələrində, həmçinin, иri dövlət vergi ödəyicilərində gəlirlərin qanunvericiliyin 

tələblərinə uyğun formalaşdırılması və icrası vəziyyətinin araşdırılmasına, 

gəlirlərin toplanılması ilə məşğul olan orqanlarda vergi qanunvericiliyinə əməl 

olunmasına daxili nəzarətin təşkilinin qiymətləndirilməsinə,  xərcləri üzrə isə dövlət 

büdcəsi və büdcədənkənar dövlət fondlarının xərclərinin planlaşdırılması, 

maliyyələşdirilməsi və təyinatı üzrə səmərəli istifadəsi, investisiya, sosial 

infrastruktur, o cümlədən, elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət xərcləri üzrə Dövlət 

proqramlarının icra vəziyyəti və s. kimi məsələlərin təhlilinə, Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən təqdim edilən layihələrə daha dolğun rəy 

və təkliflərin hazırlanmasına, müvafiq orqanların tərtib etdikləri məqsədli 

proqramların əsaslılığının qiymətləndirilməsinə, Palatanın məlumat bazasının 

daha da zənginləşdirilməsinə və s. məqsədlərə istiqamətləndirilmişdir. 

Щесаблама Палатасынын мцвафиг ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада 

бцдъя просесиндя иштиракы дювлят бцдъясинин вя бцдъядянкянар дювлят фондларынын 

(тяшкилатларынын) лайищяляриня даир ряй верилмясини, дювлят бцдъясинин вя 

бцдъядянкянар дювлят фондларынын (тяшкилатларынын) бцдъяляринин иърасына нязарятин 

щяйат кечирилмясини нязярдя тутур. 

Щесаблама Палатасы дювлят ямлакынын идаря едилмясиндян, онун барясиндя 

сярянъам верилмясиндян вя дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясиндян ялдя едилян 

вясаитлярин (юдянишлярин) дювлят бцдъясиня ганунвериъиликля, мцгавилялярдя мцяййян 

едилмиш мцддятлярдя дахил олмасынын тямин едилмясиня нязаряти щяйата            

кечирир. 

Щесаблама Палатасынын дювлят малиййя-бцдъя нязаряти иля ялагядар експерт-

аналитик фяалиййятинин щяйата кечирилмяси - дювлят бцдъясинин вя бцдъядянкянар 

дювлят фондларынын (тяшкилатларынын) бцдъяляринин лайищяляриня, дювлят бцдъясинин  

иърасы  барядя  иллик  щесабатлара  вя  мцвафиг ганун лайищяляриня, дювлят 

бцдъясиндян малиййяляшдирмялярин тясдиг олунмуш дювлят бцдъясиндя мцяййян 

едилдийи кими апарылмасына, дювлят бцдъяси вясаитляринин хязиня  щесабына дахил 

олмасынын вя истифадясинин тясдиг олунмуш дювлят бцдъясиндя мцяййян едилмиш 

эюстяриъиляря уйьунлуьуна, дювлят бцдъясинин вясаитляринин вя бцдъядянкянар дювлят 

фондларынын вясаитляринин банк щесабларында щярякяти барядя мцвяккил банклардан 
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вя диэяр кредит тяшкилатларындан алынан мялуматларын  тящлилиня  даир  ряйлярин,  

мялуматларын вя тяклифлярин щазырланмасыдыр. 

Щесаблама Палатасы тяряфиндян кечирилян експерт-аналитик фяалиййятин 

нятиъяляриня Щесаблама Палатасынын иъласларында бахылыр вя мцвафиг ряйляр, 

мялуматлар вя тяклифляр тясдиг едилир. 

Щесаблама Палатасы ганунвериъиликля онун фяалиййят даирясиня аид мясяляляр 

цзря дювлят органлары цзря дювлят органлары вя щцгуги шяхслярин щесабат вя мялумат 

формаларыны тясдиг едир. 

Нювбяти илин дювлят бцдъяси щаггында ганун лайищяси Азярбайъан 

Республикасынын Милли Мяълиси тяряфиндян ряй верилмяк цчцн Щесаблама Палатасына 

эюндярилир. Щесаблама Палатасы тяряфиндян дювлят бцдъясинин лайищясиня даир ряй 

Щесаблама Палатасынын иъласында бахылдыгдан вя тясдиг едилдикдян сонра 

Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня тягдим олунур. 

Ъари илин дювлят бцдъяси щаггында Щесаблама Палатасынын ряйиндя дювлят 

бцдъясинин ясас параметрлярини шяртляндирян макроигтисади шяраитин юйрянилмясиня, 

бцдъя лайищясиндя нязярдя тутулан эялир вя хярълярин щяъминин мювъуд игтисади 

потенсиала  вя приоритет вязифялярин иърасына уйьунлуьунун тящлилиня, айры-айры дювлят 

програмлары, щабеля игтисади вя сосиал инкишаф консепсийасы иля мцяййян олунмуш 

мягсядляр вя вязифяляр нязяря алынмагла дювлят бцдъяси хяръляринин вя эялирляринин 

структурунун, еляъядя  бцдъя кясиринин малиййяляшдирмя мянбяляринин тящлилиня 

бюйцк диггят йетирилмиш, щяйата кечирилян малиййя-бцдъя нязаряти тядбирляринин 

нятиъяляри нязяря алынмагла мцяййян тяклиф вя тювсиййяляр верилмишдир. 

Палатанын ряйиндя 2013-ъü ил цзря дювлят бцдъясинин эялирляринин даща чох 

ещтийатлы йанашма ясасында прогнозлашдырылмасы мювъуд игтисади реаллыглар 

шяраитиндя дцзэцн йанашма кими гиймятляндирилмишдир.  

Щямчинин, ряйдя юлкянин ортамцддятли игтисади вя сосиал инкишаф прогнозуна 

уйьун олараг малиййя сийасятинин щяйата кечирилмяси цчцн 2013-ъü илдя бцдъя-верэи 

сийасятиндя эялирляр цзря бцдъя дахилолмаларында гейри-нефт сектору цзря верэи 

дахилолмаларынын хцсуси чякисинин артымына наил олунмасы, гейри-нефт кясиринин 

тядриъян азалдылмасы, верэи дахилолмаларынын йыьым ямсалынын артырылмасы, верэи 

инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмяси, мцхтялиф верэи нювляри цзря верэи базасынын 

эенишляндирилмяси истигамятиндя ишлярин давам етдирилмяси, дювлят торпагларынын 
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иъаряйя верилмясиндян ялдя олунан эялирлярин бцдъяйя дахилолма ямсалынын 

артырылмасы, верэи боръларынын азалдылмасы цзря зярури тядбирлярин эюрцлмяси, дювлят 

рцсуму щаггында ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси вя саир истигамятляр мцсбят 

дяйярляндирилмишдир. 

Ряйдя щямчинин дювлят бцдъяси хяръляринин сосиал-игтисади инкишафын 

ортамцддятли (2011-2014-ъц илляр) приоритетляри цзря бцдъя сийасятинин ясас 

мягсядляриня йюнялдилмяси, о ъцмлядян гейри-нефт секторунун инкишафы цчцн малиййя 

тяминатынын артырылмасы, хярълярин инвестисийа вя сосиал йюнцмлцлцйцня цстцнлцк 

верилмякля, сосиал сийасятин ардыъыл щяйата кечирилмясинин давам етдирилмяси вя сосиал 

ющдяликлярин йериня йетирилмяси, бцдъя хяръляринин сон нятиъяйя ясасланан мягсядли 

програмлар ясасында тяртиби ишинин давам етдирилмяси, хярълярин структурунун 

тякмилляшдирилмяси вя шяффафлыьынын артырылмасыны тямин едян ганунвериъилик  базасынын  

эцъляндирилмяси  мягсядямцвафиг   щесаб  едилмишдир. 

Ряйдя нювбяти иллярдя дювлят бцдъяси хяръляринин структурунун, тяртиби вя 

иърасы просесинин тякмилляшдирилмяси, шяффафлыьын, хярълярин сямярялилийинин вя 

цнванлылыьынын тямин едилмяси истигамятиндя ишлярин давам етдирилмяси, бир сыра 

бюлмяляр цзря хярълярин структуруна йенидян бахылмасы, щяр бир хяръин сащя 

структуруна эюря дейил, функсионал истигамятиня эюря прогнозлашдырылмасына 

цстцнлцйцн верилмяси, щямчинин хярълярин прогнозлашдырылмасында диггятин даща        

чох сон нятиъяйя ясасланан мягсядли програмлар цзяриндя ъямляшдирмякля          

дювлят бцдъяси хяръляринин структурунда оптимал нисбятин формалашдырылмасы кими 

тядбирлярин щяйата кечирилмяси тягдирялайиг щал кими дяйярляндирилмиш вя бу 

истигамятлярдя Палата тяряфиндян ишлярин давам етдирилмяси мягсядямцвафиг щесаб 

едилмишдир.   

Дювлят бцдъясинин лайищясиня даир ряй верилмяси гайдалары Щесаблама Палатасы 

тяряфиндян Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня тясдиг олунмаг цчцн тягдим 

едилмиш бцдъядянкянар дювлят фондларынын бцдъяляринин лайищяляриня ряй верилмяси 

гайдаларына да шамил олунур.  

Дювлят бцдъясинин иърасы барядя иллик щесабатлар вя мцвафиг ганун лайищяляри  

Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси тяряфиндян бахылмаг вя ряй верилмяк 

цчцн Щесаблама Палатасына эюндярилир. 
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Дювлят бцдъяси вя бцдъядянкянар дювлят фондлары иля баьлы ганун 

лайищяляринин, Милли Мяълис тяряфиндян  тясдиг едилян Азярбайъан Республикасынын 

тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярин лайищяляринин малиййя експертизасынын 

кечирилмяси дя али нязарят органы олан  Щесаблама Палатасына тапшырыла                   

биляр. 

Щесаблама Палатасынын щяйата кечирдийи дювлят малиййя-бцдъя нязаряти иля 

ялагядар мялуматлары, щесабатлары вя сянядляри дювлят органларындан, Азярбайъан 

Республикасынын Милли Банкындан, мцвяккил банклардан вя диэяр кредит 

тяшкилатларындан вя бцтцн щцгуги шяхслярдян алмаг щцгугу вардыр. Щямин 

тяшкилатлар вя онларын вязифяли шяхсляри Щесаблама Палатасынын цзвляринин сорьусуна 

ясасян зярури олан мялуматлары тягдим етмялидирляр. 

Щесаблама Палатасы тяряфиндян малиййя-бцдъя експертизасы тясдиг едилмиш 

програм ясасында щяйата кечирилир. 

Малиййя-бцдъя експертизасынын програмы Щесаблама Палатасынын аудиторлары 

тяряфиндян тяртиб едилир вя Щесаблама Палатасынын иъласында бахылараг тясдиг            

олунур. 

Щесаблама Палатасы тяряфиндян апарылан нязарят тядбирляринин програмы  

ашаьыдакылары ящатя едир: 

- нязарят тядбиринин кечирилмясинин ясасы; 

- кечирилян тядбирин мягсяди вя предмети; 

- йохланылан гурумларын сийащысы; 

- йохлама групунун тяркиби; 

- нязарят тядбиринин башланмасы вя баша чатдырылмасы мцддятляри; 

- нязарят тядбири иля ящатя олунан дювр; 

- ряйлярин вя щесабатларын Щесаблама Палатасынын иъласына тягдим едилмясинин 

мцддятляри. 

Дювлят бцдъясинин вя бцдъядянкянар дювлят фондларынын  эялирляринин вя 

хяръляринин малиййя-бцдъя експертизасы чярчивясиндя тящлили мцвафиг малиййя вя 

мцщасибат сянядляри, щабеля диэяр мялуматлар ясасында кечирилир. 

Малиййя-бцдъя експертизасынын кечирилмяси барядя сорьуда эюстярилдикдя, 

щабеля дювлят бцдъясинин вя бцдъядянкянар дювлят фондларынын  эялирлярини вя 

хярълярини тящлил едяркян, малиййя – бцдъя ганунвериъилийинин позулмасы щалларынын 
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вя диэяр щцгуг позунтуларынын мювъудлуьу барядя гянаятя эялдикдя               

Щесаблама Палатасы мцяссися вя тяшкилатларда аудит (нязарят тядбирляри) апара        

биляр. 

Щесаблама Палатасы тяряфиндян малиййя-бцдъя експертизасы чярчивясиндя 

кечирилян нязарят тядбирляринин кечирилмясиня дювлят щакимиййяти органларынын 

нцмайяндяляри, щабеля мцгавиляляр ясасында мцстягил аудиторлар вя айры-айры 

мцтяхяссисляр ъялб олуна билярляр. 

Малиййя-бцдъя експертизасы иля баьлы нязарят тядбирляринин кечирилмяси нязарят 

обйекти олан гурумларда мцщасибат учоту щесабатларынын, юдяниш-щесаблашма вя 

илкин учот сянядляринин Щесаблама Палатасынын функсийаларына вя фяалиййят даирясиня 

аид едилян мясяляляр бахымындан йохланылмасыны нязярдя тутур. 

Малиййя-бцдъя експертизасы иля баьлы нязарят тядбирляри кечирилян гурумларын 

рящбярляри Щесаблама Палатасынын нцмайяндяляриня зярури олан сянядляри тягдим 

етмяли, йохламаларын кечирилмяси цчцн шяраит йаратмалыдырлар. 

Малиййя-бцдъя експертизасы иля баьлы кечирилян нязарят тядбирляринин нятиъяляри 

актлар, щесабатлар вя ряйляр формасында рясмиляшдирилир. 

Кечирилян нязарят тядбирляринин нятиъяляриня аид сянядлярдя ясасян ашаьыдакылар 

эюстярилмялидир: 

- нязарят тядбирляринин кечирилмясинин ясасы, мягсяди, предмети вя йохланылан 

гурумун ады; 

- юйрянилмиш сянядлярин сийащысы; 

- тяртиб едилмиш актларын сийащысы; 

- алынмасы барядя мцраъият едилмиш вя тягдим едилмясиндян имтина едилмиш 

сянядлярин сийащысы, йохламанын кечирилмясиня манечилик тюрядилмяси щаллары вя 

онларын баш вермясиндя тягсиркар олан вязифяли шяхсляр; 

- йохланылан гурумун фяалиййятиндя ашкар едилмиш малиййя-бцдъя 

ганунвериъилийинин позулмасы щаллары, дювлят бцдъясиня вя  йа бцдъядянкянар дювлят 

фондларынын бцдъяляриня, щабеля дювлят ямлакына дяймиш зярярин мябляьи; 

- мцвафиг ганунвериъилийинин позулмасына йол вермиш вязифяли шяхсляр. 

Нязарят тядбирляринин нятиъяляри цзря ряй щямин тядбирлярин кечирилмясиндя 

иштирак едян аудиторлар тярфиндян имзаланыр вя Щесаблама Палатасына тягдим едилир. 
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Щесаблама Палатасынын кечирдийи нязарят тядбирляринин нятиъяляриня 

Щесаблама Палатасынын иъласында ряйин вя щесабатын тягдим едилмясиндян сонра 10 

иш эцнц мцддятиндя бахылыр вя мцвафиг гярарлар гябул едилир. Малиййя-бцдъя 

експертизасы иля баьлы нязарят тядбирляринин нятиъяляри аидиййаты цзря нязарят тядбири 

кечирилмиш мцвафиг гурумларын рящбярлийиня дя чатдырылыр. 
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FƏSİL 3.  DÖVLƏT MALİYYƏ NƏZARƏTİ SİSTEMİNİN 

TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI 

 

3.1. Азярбайъанда дювлят малиййя нязарятинин проблемляри вя онларын 

арадан галдырылмасы мясяляляри 

  Tяcrцbя эюstяrir ki, dюvlяt tяrяfindяn mцяyyяn edilяn qanun vя normalara 

ciddi riayяt edilmяdяn sivil iqtisadi inkiшaf mцmkцn deyildir vя tяsяrrцfat 

subyektlяri tяrяfindяn qцvvяdя olan  qanunvericiliyя, dюvlяt vяsaitlяri vя 

яmlakыndan sяmяrяli istifadяyя riayяt edilmяsi ciddi nяzarяt tяlяb edir. Belя nяzarяt 

bцdcя-maliyyя sferasыnda xцsusilя яhяmiyyяtlidir. Mяhz buna gюrя dя inkiшaf etmiш 

dюvlяtlяr iqtisadiyyatыn bцtцn sahяlяrindя, xцsusilя dя dюvlяt maliyyя sistemindя  

maliyyя nяzarяtinin tяшkili mяsяlяlяrinя mцhцm diqqяt yetirirlяr. 

Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanın sosial-iqtisadi quruluşunda və 

iqtisadiyyatın idarəedilməsi metodlarında baş verən köklü dəyişikliklər maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyətinin idarə edilməsinin mühüm  aləti olan maliyyə nəzarətinin 

əsaslı olaraq yeniləşməsini zəruri etmişdir. 

Ölkədə əvvəllər mövcud olan maliyyə nəzarəti sistemi dövlət mülkiyyətinin 

əsas rol oynadığı və inzibati-amirlik metodları ilə idarə edilən iqtisadiyyata 

istiqamətlənmişdi. 

İqtisadiyyatın idarə edilməsinin, təsərrüfat fəaliyyətinin, demək olar ki, 

bütün tərəflərini reqlamentləşdirən inzibati-amirlik sisteminin ləğv edilməsi sovet 

dövründə təşəkkül tapmış maliyyə nəzarəti sisteminin əsaslarını ciddi dərəcədə 

sarsıtmışdı. Bu sistem cəmiyyətin tələbatına, sosial-iqtisadi reallıqlara cavab 

vermirdi və praktikada bir sıra neqativ hallar yaradırdı. 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev, yeni iqtisadi vəziyyətin 

və dövlət idarəetmə prinsiplərinin dəyişməsinin dövlət maliyyə nəzarəti sisteminin 

yenidənqurulmasına və təkmilləşdirilməsinə ehtiyac yaratdığını nəzərə alaraq,        

bazar münasibətlərinə uyğun müvafiq dövlət nəzarəti mexanizmlərinin 

yaradılması, tətbiq edilməsi və inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edən tədbirlər 

həyata keçirtdi. 
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Prezident tərəfindən imzalanan 17 iyun 1996-cı il tarixli  463 nömrəli “İstehsal, 

xidmət, maliyyə-kredit fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin qaydaya salınması və əsassız 

yoxlamaların qadağan edilməsi barədə” və 07 yanvar 1999-cu il tarixli 69 nömrəli 

“Dövlət nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsi və sahibkarlığın inkişafı sahəsində süni 

maneələrin  aradan qaldırılması barədə” Fərmanlar dövlət nəzarəti sisteminin 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində ilkin  addımlar oldu. 

Qeyd olunan  fərmanlar ölkədə maliyyə nəzarətini bazar iqtisadiyyatı şəraitinə 

uyğunlaşdırmağa, maliyyə nəzarətinin ağırlıq mərkəzini dövlət büdcəsi gəlirlərinin 

formalaşmasına və xərclərin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə, maliyyə nəzarətinin 

korrupsiya alətinə çevirən əngəllərdən azad edilməsinə, sahibkarlıq fəaliyyətinin 

inkişafına yönəldilməsinə  istiqamətləndirdi. 

Müasir maliyyя nяzarяti sisteminin formalaшmasы tяшkilati vя funksional 

mцstяqilliyя malik olan, qanunvericilik hakimiyyяtini hяyata keчirяn orqana 

hesabat verяn bir qurumun yaradыlmasы zяrurяtini daha da artыrdы. Dюvlяt maliyyя 

resurslarыnыn sяrяncamчыlarыndan asыlы olmayan, yalnыz qanun vя cяmiyyяt 

qarшыsыnda mяsuliyyяt daшыyan kяnar dюvlяt maliyyя nяzarяti юlkяdя maliyyя 

qanunvericiliyinя vя intizamыna riayяt edilmяsinin baшlыca tяminatчыsы funksiyasыnы 

reallaшdыrmalыdыr.  

Buna gюrя dя son illяrdя respublikamыzda bцdcя vяsaitlяrinin formalaшmasы 

vя istifadяsinя sяmяrяli dюvlяt maliyyя nяzarяti sisteminin fяaliyyяtini daha da 

gцclяndirmяk  цчцn obyektivлик, aшkarlыq, яdalяtlilik, qanunчuluq prinsiplяri 

яsasыnda fяaliyyяt gюstяrяn, hцquqi statusu Azяrbaycan Respublikasыnыn 

Konstitusiyasыndan irяli gяlяn dюvlяt maliyyя nяzarяti orqanы- Azяrbaycan 

Respublikasы Hesablama Palatasы yaradыldы. 

Hesablama Palatası Azərbaycanın Ali Audit İnstitutu olmaqla dövlət 

maliyyəsinə nəzarəti həyata keçirən xüsüsi orqandır. Nəzarətin həyata 

keçirilməsində məqsəd dövlət təmayüllü vəsaitlərin xərclənməsi, dövlət əmlakının 

istifadəsi, yaxud özəlləşdirilməsi zamanı səmərəlliliyin və dürüstlüyün təmin 

edilməsi, bu vəsaitlərin dövlət büdcəsinə daxil olmasını izləmək, həmçinin ictimai 

hesabatlılığın, şəffaflığın həyata keçirilməsi, beləliklə də kənaraçıxmaların xüsusən 

də korrupsiyanın qarşısının alınmasıdır.  
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Hesablama Palatası Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının tələbi 

olaraq Milli Məclis tərəfindən yaradılıb (M a d d ə 9 2: Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi öz iş qaydasını müəyyən edir və Milli Məclisin 

müvafiq orqanlarını yaradır, o cümlədən öz sədrini və onun müavinlərini seçir, 

daimi və başqa komissiyalar təşkil edir, Hesablama Palatası yaradır).  

 Qanunvericilikdə müəyyən nöqsanların olmasına baxmayaraq 

Azərbaycanda Hesablama Palatasının funksionallığı və kifayət qədər 

səlahiyyətlərinin olması öz əksini tapıb. Lakin, daha təsirli və işlək mexanizmin 

qurulması və Hesablama Palatasının fəaliyyətinin ciddiliyinin təmin edilməsi üçün 

Almaniya təcrübəsində istifadə edilən Federal Hesablama Palatasının nüfuz 

elementini gücləndirən halın Azərbaycanda da tətbiq edilməsi faydalı ola bilər. 

Belə ki, Almaniya Federal Hesablama Palatasının rəyləri əsasında parlament 

orqanı olan Bundestaq Federal Hökuməti istefaya göndərə bilər. Əlbəttə ki, 

aparılan auditlərin nəticəsində bilərəkdən və ya bilməyərəkdən dövlət 

vəsaitlərindən səmərəsiz istifadə yaxud israfçılıq halları ortaya çıxarsa. Düşünürəm 

ki, bu hal həmçinin, parlament və Hesablama Palatası arasında səlahiyyətlər 

bölgüsünə müsbət təsir edər və hökumətin daha məsuliyyətli olmasını    

şərtləndirər. 

Hazırda respublikada Hesablama Palatasının fəaliyyəti və apardığı 

yoxlamaların nəticələri barədə mətbuatın və vətəndaş cəmiyyətlərinin 

məlumatlandırılması sahəsində ciddi çatışmamazlıqlar mövcuddur. Dünya 

təcrübəsində isə Hesablama Palatasının daha çox məlumatlandırıcı olduğunu və 

bunun əsas prinsip hesab edildiyinin şahidi oluruq. Məsələn Fransa Hesablama 

Palatasının fəaliyyətini bir cümlə ilə “Dövlət maliyyəsinin məqsədəuyğun istifadə 

edilməsini təmin etmək və insanları məlumatlandırmaq” kimi ifadə etmək        

olar. Həmçinin, Fransa konstitusiyasında FHP-nın vətəndaşları 

məlumatlandırmalı olduğu və demokratik fəaliyyət göstərməsi haqqında maddə öz 

əksini tapıb.  

Hesablama Palatasının yuxarıda da sadalanan funksiyalarını dolğun və 

keyfiyyətli həyata keçirə bilməsi üçün faktiki olaraq texniki imkanları və işçi heyəti 

də kifayət etmir. Bu sahədə həqiqətən də irəliləyişin təmin edilməsi məqsədi ilə 
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palatanın texniki imkanları və heyətinin sayı artırılmalı, palatanın nəzdində xüsusi 

institut yaradılmalı, müasir nəzarət sistemləri vasitəsi ilə dövlətin maliyyə 

axınlarına operativ nəzarət təmin edilməlidir. 

Hesablama Palatasının dövlət maliyyəsinin idarə edilməsindəki rolu sadəcə 

xərcləmələrin yeri və həcminin müəyyən edilməsi ilə məhdudlaşmamalı, həmçinin 

xərcləmələrin ehtiyaclılıq dərəcəsini və onun səmərəliliyinin  də aydınlaşdırmasını 

əhatə etməlidir.  

Dюvlяt xяrclяrinin idarя edilmяsinin sяmяrililiyinin artыrыlmasы yollarыndan 

biri dя dюvlяt investisiyalarыnыn dюvlяt bцdcяsinя inteqrasiyasыdыr. Son dюvrlяrя 

qяdяr bu яmяlliyat yalnыz bцdcя vяsaiti ilя hяyata keчirilяn daxili investisiyalarы 

яhatя edirdi. Xarici mяnbяlяrdяn maliyyяlяшdirilяn vя dюvlяt zяmanяti ilя hяyata 

keчirilяn investisiyalar isя bu prosesя daxil edilmirdi. 

Dюvlяt investisiyalarыnыn dюvlяt xяrclяrinin mцhцm komponenti olduьunu 

nяzяrя alaraq, son illяrdя hяm daxili mяnbяlяrdяn sяfяrbяr edilmiш, hяm dя xarici 

mяnbяlяrdяn cяlb olunmuш investisiyalarыn bцdcяdя яks etdirilmяsi prosesinя 

baшlanыlmышdыr. Lakin bu proses hяlя dя dюvlяt zяmanяti ilя hяyata keчirilяn 

investisiyalarы tam яhatя etmir vя digяr tяrяfdяn konkret bir siyasяti юzцndя            

яks etdirmir. Buna gюrя dя yaxыn gяlяcяkdя dюvlяt investisiyalarыnыn цmumi         

hяcminя qiymяt vermяyi nяzяrя almaqla, onun яsasыnda investisiya sahяsindя  

yaxыn dюvr  цчцn dюvlяtin maliyyя siйасятиni mцяyyяnlяшdirmяk istiqamяtindя iшlяr 

aparыlmalыdыr. 

Azяrbaycan Respublikasыnыn yeni uчot sistemini qurmaq, uчot siyasяtini 

Dюvlяt Bцdcяsinin lazыmi sяviyyяdя formalaшmasыna yюnяltmяk, onu daim     

inkiшaf etdirmяk, mцhasibat uчotu vя mцhasibat xidmяtinin dюvlяt 

tяnzimlяnmяsini, onun inkiшafыnы vя tяkmillяшdirilmяsini tяшkil etmяk, beynяlxalq 

mцhasibat uчotu standartlarыna uyьun mцvafiq normativ-hцquqi bazanы (milli 

mцhasibat uчotu standartlarыnы) hazыrlamaq, milli mцhasibat uчotu sistemini 

beynяlxalq mцhasibat uчotu sisteminя uyьunlaшdыrmaq цçцn чoxlu iшlяr 

gюrцlmяlidir. 

Maliyyя nяzarяti vя audit sisteminin mцtяrяqqi tяlяblяr sяviyyяsindя 

qurulmasы vя bu sahяdя dяqiq mяlumat яldя edilmяsi цчцn respublika яrazisindя 
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kompцter mяlumat шяbяkяsinin yaradыlmasы vя onun beynяlxalq kompцter шяbяkяsi 

sisteminя qoшulmasы cox zяruridir. 

Iqtisadi islahatlarыn yeni mяrhяlяsindя Azяrbaycanda maliyyя nяzarяti vя 

audit xidmяtinin beynяlxalq tяlяblяr sяviyyяsindя qurulmasы nяticя etibarиlя bцdcя 

vяsaitlяrinin sяmяrяli istifadяsinя, bцdcя kяsirinin azaldыlmasыna, bu isя юz 

nюvbяsindя яhalinin hяyat sяviyyяsinin yцksяldilmяsinя vя iqtisadi dirчяliшя imkan 

verяcяkdir. 
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3.2. Базар мцнасибятляри шяраитиндя дювлят малиййя нязарятинин 

тякмилляшдирилмяси истигамятляри 

 

Iqtisadiyyatın liberallaşdığı, idarəçilikdə demokratik prinsiplərin 

genişləndiyi indiki şəraitdə dövlətin maliyyə nəzarətinin rolu və əhəmiyyəti 

эетдикъя артмагдадыр. Дювлят малиййя нязаряти ясасян мцасир дюврдя дювлятин 

малиййя сийасятини реаллашдырмаьа, малиййя сабитлийи цчцн шяраит йарадылмасына 

йюнялдилир.  

Цмумиййятля гейд етмяк лазымдыр ки, инзибати – амирлик вя мяркязляшдирилмиш 

планлашдырма системиндян там фяргли олараг базар игтисадиййаты шяраитиндя дювлят 

малиййя нязарятинин фяалиййят даиряси эетдикъя мящдудлашыр. О цмум дахили 

мящсулун щярякятинин дяйяр нисбятиня, пул кцтлясиня, дювлятин сярянъамына дахил 

олан пул вясаитляринин формалашмасы вя истифадясиня нязарят дя дахил олмагла, 

эетдикъя даща чох макроигтисади просесляр даирясиндя тямяркцзляшир. Бунуnла 

ялагядар олараг аудитор фирмалары вя диэяр тяшкилатлар  тяряфиндян щяйата кечирилян 

гейри-дювлят малиййя нязарятинин фяалиййят даиряси ися хейли эенишлянир, формасы вя 

мязмуну дяйишир.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя малиййя нязарятинин тякмилляшдирилмяси, щяр 

шейдян яввял, аудитор хидмятинин ян мцасир механизмляринин тяшкилини вя фяалиййят 

эюстярмясини, нязарят системинин ялагяляндирилмясини вя  тясир эцъцнцн артырылмасыны 

вя саиряни нязярдя тутур.     

 Təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, respublikada auditin təşkili və aparılması 

sahəsində əsaslı işlər aparılmasına və bir sıra problemlərin həll olunmasına ehtiyac 

vardır.  

Yüksək səviyyədə inkişaf etmiş dünya ölkələrinin təcrübəsi də göstərir ki, 

burada  icra olunan bütün layihələr auditor nəzarətindən keçməklə həyata vəsiqə 

alır. Bir qayda olaraq qeyd olunan ölkələrdə icrası nəzərdə tutulan dövlət 

proqramları üzrə layihələrdə bu məqsədlə ayrılmış vəsaitin 1-2 faizi nəzarət təd-

birlərinin icra olunmasına sərf olunur. 

Respublikamızın idarə və müəssisələrində icra olunan təsərrüfat əməliyyat-

larının qanunvericilik tələblərinə uyğun olmasını, onların şəffaflığını və dəqiqliyini 
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təmin edən müstəqil nəzarət forması olan auditin geniş tətbiq olunması vacib 

şərtdir. Ümumiyyətlə bunu normal hal hesab etmək olmaz ki, Azərbaycan 

Respublikasının «Audit xidmətinin təşkili» haqqında qanununda belə respub-

likada fəaliyyət göstərən şirkət və birliklərin illik auditor yoxlamasından keçməsinə  

dair qayda müəyyən olunmamışdır. Həmin qanunda daxili auditin təşkili prin-

sipləri və onun mühüm müəssisədaxili iqtisadi nəzarət forması olduğu müəyyən 

olunmamışdır. 

Göstərilənləri nəzərə alaraq hesab edirik ki, respublikamızda bazar iqti-

sadiyyatı münasibətlərinin əsaslı şəkildə genişlənməsi və iqtisadi islahatların həyata 

keçirildiyi şəraitdə iqtisadi nəzarətin və bu əsasda audit nəzarətinin hərtərəfli 

inkişafı və genişlənməsi çox vacib amildir. 

Maliyyə nəzarətinin gələcək inkişafı, onun səmərəliliyi xeyli dərəcədə 

dövlətin qanunvericilik bazasının zamanın tələbinə uyğun təkmilləşdirilməsindən 

дя  bilavasitə asılıdır. Maliyyə nəzarətini тənzimləyən normativ-hüquqi baza bu 

nəzarəti demokratik dövlətə xas olan keyfiyyətcə yeni səviyyəйя keçirməyi təmin 

etməlidir. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, республикада малиййя нязаряти         

сащясиндя ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя апарылан ишляр     

эенишлянмякдядир. 

Республикада малиййя нязаряти органларынын фяалиййятини тянзимляйяъяк 

ганунвериъилик актына ещтийаъы нязяря алараг Малиййя Назирлийи тяряфиндян «Малиййя 

нязаряти щаггында» ганун лайищяси щазырланылмышдыр ки,  онун да  йахын дюврлярдя  

Милли Мяълисин мцзакирясиня тягдим олунмасы эюзлянилир.  

«Малиййя нязаряти щаггында»  ганун юлкядя малиййя шяффафлыьынын тямин 

олунмасы, дювлят вясаитляринин   хярълянмяси цзяриндя нязарятин эцъляндирилмяси иля 

йанашы малиййя нязарятинин тятбигинин ващид щцгуги вя методоложи ясасларыны, щабеля 

дювлят малиййя    нязаряти органларынын ващид системини вя онларын гаршылыглы ялагясини 

тямин  едяъякдир. 

Onu da qeyd edək ki, bu sahədə yüksək təcrübəyə malik olan Avropa 

ölkələrinin təcrübəsi öyrənilərək, qanunun  tətbiqi prinsipləri, işlənməsi 

mexanizimləri müəyyən edilmişdir. Həmçinin qanun layihəsində bütövlükdə 
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Avropa ölkələrinin təcrübəsinin tətbiqinin mümkünsüz olduğunu  nəzərə alaraq, 

Azərbaycan reallıqları da nəzərə alınmışdır. 

Юлкямиздя малиййя нязаряти сащясиндя диггяти ъялб едян мцвафиг структурлар 

да формалашдырылмышдыр. Бу органлара мисал олараг парламент йанында Щесаблама 

Палатасыны, аудиторлар палатасыны, мцстягил аудитор ширкятлярини вя с. Эюстярмяк   

олар. 

Азярбайъан Республикасы дювлят бцдъясинин тясдиг едилмяси вя онун иърасына 

нязарят цзря Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сялащиййятляринин щяйата 

кечирилмясиня кюмяк етмяк Щесаблама Палатасынын фяалиййятинин ясасыны тяшкил            

едир. 

Щесаблама Палатасы дювлят мцлкиййяти вя пул вясаитляри цзяриндя нязарят 

апарыр. Нязарят бцтцн щцгуги шяхсляри, о ъцмлядян дювлят бцдъядянкянар 

фондларыны, Азярбайъан Республикасы Милли Банкыны, йерли идаряетмя органларыны, 

коммесийа банкларыны, сыьорта фирмаларыны вя  башга коммерсийа вя гейри - 

коммерсийа тяшкилатларыны ящатя едир. 

Республикада сон дюврлярдя дювлят малиййя нязаряти органларынын 

структурунун  вя   фяалиййятляринин тякмилляшдирилмясиня дя бюйцк юням верилир. 

Азярбайъан Республикасы Президентинин «Азярбайъан Республикасы Малиййя 

Назирлийинин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси тядбирляри щаггында» 09 феврал 2009-ъу 

ил тарихли 48 нюмряли Фярманы иля Малиййя Назирлийинин тяркибиндя бир сыра йени 

нязарят структурлары, мясялян,  Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи, Дювлят Малиййя 

Нязаряти Хидмяти, Дювлят Боръунун Идаря Едилмяси Аэентлийи, Дювлят Сыьорта 

Нязаряти Хидмяти вя с.  йарадылмышдыр. 

Гейд олунан нязарят структурларынын йарадылмасында ясас мягсяд илдян-иля 

артан дювлят бцдъяси вясаитляринин вя дювлят боръунун идаря едилмяси, дювлят 

хязинядарлыьы, дювлят малиййя, яйар, сыьорта фяалиййяти, мцщасибат учотунун тяшкили 

вя апарылмасы сащяляриндя дювлят нязарятинин вя тянзимлянилмясинин мцасир тялябляря 

уйьун тяшкилинин тямин едилмясидир. 

Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi dövlət büdcəsinin kassa icrasını həyata keçirən  

və həmin maliyyə əməliyyatlarının uçotunu aparan, büdcə xərcləri üzrə dövlətin 

adından büdcə təşkilatları qarşısında öhdəlikləri qəbul edən, Azərbaycan 

Respublikasında dövlətə məxsus maliyyə vəsaitlərinin vahid mərkəzdən idarə edilməsi, 
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bu vəsaitlərin daxil olması və məqsədyönlü xərclənməsi sahəsində cari nəzarəti həyata 

keçirən icra hakimiyyəti orqanıdır.   

Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır: büdcə təşkilatlarının satın 

aldığı mallara, qəbul etdiyi iş və xidmətlərə görə qabaqcadan dövlət (büdcə) öhdəlikləri 

götürür və bu öhdəliklər çərçivəsində satınalmalardan yaranan kreditor borclarının 

ödənilməsini həyata keçirir; dövlət büdcəsinin icrasını yerinə yetirməklə büdcə 

gəlirlərinin büdcəyə daxil olmasını və xərclərinin vahid büdcə təsnifatına uyğun olaraq 

ünvanlı istifadəsini təmin edir; dövlət xəzinədarlığının inkişafını, vahid xəzinə 

hesabının idarə edilməsini və bu hesabdan vəsaitin silinməsinə sərəncam verilməsini 

təmin edir və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər istiqamətlərdə fəaliyyət  

göstərir. 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti 

dövlət büdcəsinin, o cümlədən məqsədli büdcə fondlarının və büdcə təşkilatlarının 

büdcədənkənar vəsaitlərinin, habelə dövlət zəmanəti ilə alınmış kreditlərin məqsədli və 

səmərəli xərclənməsi üzərində dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən bir    

qurumdur. 

Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin əsas fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır: 

dövlət büdcəsinin, o cümlədən məqsədli büdcə fondlarının vəsaitlərinin xərclənməsi, 

habelə büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar əməliyyatlar üzrə vəsaitlərinin əldə 

edilməsi və xərclənməsi üzərində dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirir; dövlət 

zəmanəti ilə alınmış və dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına verilmiş kreditlərin 

xərclənməsi üzərində dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirir; Azərbaycan 

Respublikasında dövlət maliyyə nəzarətininin həyata keçirilməsi işinə metodiki 

rəhbərlik edir, bu sahədə mövcud olan nöqsanları və neqativ halları doğuran səbəblərin 

aradan qaldırılması məqsədilə mütəmadi tədbirlər həyata keçirir; qanunvericiliklə 

müəyyən olunmuş digər istiqamətlərdə fəaliyyət  göstərir. 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Borcunun İdarə Edilməsi 

Agentliyi isə qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət borcalmalarının həyata keçirilməsini 

təmin edən, vahid xəzinə hesabında olan vəsaitin qalığını (sərbəst qalığı) və dövlət 

büdcəsinin Təminat Fondunun vəsaitlərini idarəetməyə verən  və ya idarə edən, dövlət 

qiymətli kağızlarının emissiyasını həyata keçirən, dövlət borcunun, dövlət 
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zəmanətlərinin və xarici dövlətlərin Azərbaycan Respublikasına olan borcunun 

reyestrini aparmaq üçün yaradılmışdır. 

Dövlət Borcunun İdarə Edilməsi Agentliyinin əsas vəzifələri kimi  aşağıdakılar 

müəyyən olunmuşdur: 

- hər il növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin layihələri və 

sonrakı üç il üçün icmal büdcənin göstəriciləri hazırlanarkən Azərbaycan 

Respublikasının daxili və xarici borclanmasının (il ərzində götürülə biləcək dövlət 

borcunun, o cümlədən dövlət istiqrazlarının emissiyası hesabına cəlb ediləcək 

vəsaitlərin məbləği) və büdcə ili ərzində veriləcək dövlət zəmanətləri üzrə məbləğin 

yuxarı həddinə dair təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikası Maliyyə 

Nazirliyinə təqdim etmək; 

- dövlət borcu üzrə əsas məbləğin və faizlərin ödənilməsi üzrə xərclərin müvafiq 

ilin dövlət büdcəsi haqqında qanunda nəzərdə tutulması üçün təkliflər vermək; 

- borc öhdəliklərinin şərtlərini və maliyyə bazarından maliyyə vəsaitlərinin cəlb 

edilməsi imkanlarını qiymətləndirmək; 

- müəyyən olunmuş qaydada Azərbaycan Respublikasında dövlət qiymətli 

kağızlarının emissiyası, tədavülü və ödənilməsi şərtləri və onların çapı ilə bağlı xərclər 

barədə təkliflər vermək və onun həyata keçirilməsini təmin etmək; 

- dövlət borcunun  idarə olunması məqsədilə qanunvericilikdə müəyyən edilmiş 

tədbirləri görmək; 

- dövlət borcuna və dövlət zəmanəti üzrə yaranmış  borca xidmət göstərilməsini 

və dövlət borcunun vaxtında qaytarılmasını təmin edən tədbirləri görmək; 

- dövlət borcunun  və ya  dövlət zəmanəti üzrə alınmış borcun təyinatı üzrə 

məqsədyönlü və səmərəli istifadəsinə nəzarət etmək; 

- borc öhdəliyi ilə əlaqədar yaranmış problemlərin aradan qaldırılması barədə 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinə təkliflər vermək; 

- müvafiq dövlət orqanları ilə birlikdə qiymətli kağızlar bazarının inkişafı üçün  

təkliflərin hazırlanmasında iştirak etmək; 

- dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında olan vəsait qalığını (sərbəst qalığı) və 

Təminat Fondunun vəsaitini müəyyən edilmiş qaydada idarə etmək və ya valyuta 
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vəsaitlərinin idarə edilməsində geniş təcrübəyə malik olan yüksək reytinqli qurumlara 

idarəyə vermək; 

- dövlət qiymətli kağızlar bazarının inkişaf etdirilməsi, pul və fiskal siyasətin 

koordinasiyasının gücləndirilməsi istiqamətində Azərbaycan Respublikası Maliyyə 

Nazirliyinə təkliflər vermək və bu siyasətin həyata keçirilməsində iştirak etmək və        

s. 

Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Xidməti Azərbaycan Respublikasında 

sığorta fəaliyyəti sahəsində dövlət tənzimləməsini və nəzarətini, sığortalıların, 

sığortaçıların və sığorta bazarının digər peşəkar iştirakçılarının, habelə bu sahədə 

dövlətin hüquq və mənafelərinin qorunmasını təmin edən  bir strukturdur. 

Dövlət Sığorta Xidməti öz fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq müəyyən 

vəzifələri həyata keçirir ki, onlar da aşağıdakılardan ibarətdir: 

- respublika ərazisində fəaliyyət göstərən sığorta bazarının bütün peşəkar 

iştirakçılarının fəaliyyəti üzərində qanunvericiliyə uyğun olaraq nəzarəti həyata  

keçirmək; 

-sığorta, təkrarsığorta, sığorta brokeri və sığorta agenti fəaliyyətinə lisenziya 

verilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi qarşısında vəsatət 

qaldırmaq; 

- sığorta növlərinin aparılmasına icazə və könüllü sığortaların aparılması üzrə 

sığortaçılar tərəfindən hazırlanmış sığorta qaydalarının tətbiqinə razılıq              

vermək; 

- Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmış iş               

planına  əsasən və qanunvericiliklə nəzərdə tutlmuş hallarda və qaydada sığortaçılarda, 

təkrarsığortaçılarda və sığorta vasitəçilərində səyyar yoxlamalar                          

aparmaq; 

- qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada və hüquq-mühafizə orqanlarının 

müraciətlərinə əsasən sığortaçıların, təkrarsığortaçıların və sığorta vasitəçilərinin 

fəaliyyətini yoxlamaq; 

- xidmətin işçiləri tərəfindən aparılan yoxlamalar zamanı cinayət xarakterli 

faktlar aşkar edildikdə sənədlərin hüquq-mühafizə orqanlarına göndərilməsini təmin 

etmək; 
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- yoxlamaların nəticələrinin müzakirə edilməsini və rəsmiləşdirilməsini 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada 

həyata keçirmək; 

- sığortaçılar və sığorta vasitəçiləri tərəfindən təqdim olunan müvafiq 

hesabatların siyahısını, formalarını və təqdim olunması müddətlərini 

müəyyənləşdirmək, belə hesabatları almaq və təhlil etmək; 

- sığortaçıların və təkrarsığortaçıların maliyyə sabitliyinə və ödəmə qabiliyyətinə, 

o cümlədən onların qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normativlərə əməl etmələrinə 

nəzarət etmək; 

- sığortaçıların və müvafiq  sığorta vasitəçilərinin rəhbər işçilərinin 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tələblərə uyğunluğuna nəzarət etmək və sair. 

Бунунла бярабяр, бунлар щеч дя малиййя нязаряти системиндя бцтцн зярури 

тядбирлярин эюрцлмясини ифадя етмир вя бу истигамятдя мцяййян диэяр тядбирлярин  

эюрцлмяси дя мягсядяуйьун оларды: 

- малиййя нязарятинин норматив-щцгуги базасынын мювъуд реаллыглара уйьун 

тякмилляшдирилмяси, 

- малиййя нязаряти сащясиндя информасийа технолоэийаларынын тятбигинин 

эенишляндирилмяси, 

- мцхтялиф нязарят органлары тяряфиндян апарылан йохламаларын 

тякрарланмасынын гаршысынын алынмасы, 

- maliyyə nəzarəti zamanı  əmlak vergisinin hesablanması və ödənilməsinin 

düzgünlüyü yoxlanıldığı zaman inventarizasiyanın aparılması; 

- elektron qaydada audit aparılan zaman sənədlərin müəyyən edilmiş    

müddətdə təqdim edilməməsinə, bilərəkdən təhrif olunmuş formada təqdim 

edilməsinə və sənədlərin qanunla müəyyən edilmiş müddətdə saxlanılmamasına və 

Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada vəsaitin dondurulması haqqında 

vergi orqanının sərəncamının icra edilməməsinə görə maliyyə sanksiyasının               

tətbiqi; 

- maliyyə nəzarəti aparılarkən elektron fayl formasında sənədlərin tələb 

edilməsi; 
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- йохламаларынын кейфиййят эюстяриъиляринин артырылмасы вя йохламаларын 

сайынын азалдылмасы, 

- апарылан йохламалар заманы ганунвериъилийин тялябляриня  риайят едилмяси вя 

мянфи щаллара гаршы ъидди нязарят механизмляринин тятбиги, 

- “Аудитor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundakı 

boşluqların aradan qaldırılması, əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və yenidən 

təkmilləşdirilməsi; 

 - Ölkədə audit xidmətinin təkmilləşdirilməsi, inkişafı üçün bütün növ 

təsərrüfat subyektlərinin geniş şəkildə məlumatlandırılması;  

- Beynəlxalq standartlara uyğun audit aparılmasında səriştəsi olan yerli 

auditor və auditor təşkilatlarının sayının artırılması;  

- Audit yoxlamalarının keyfiyyətinin artırılması istiqamətində beynəlxalq 

təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi;  

- Auditor xidmətinin bazarında şəffaf rəqabətinin olmasını və haqsız rəqabət 

hallarının aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi;  

- Məcburu auditdən yayınmaya qarşı inzibati məsuliyyətin və sanksiyaların 

tətbiqi ilə bağlı mexanizmlərin müəyyən edilməsi istiqamətində tədbirlərin həyata 

keçirilməsi; 

 - Auditin əhəmiyyəti haqqında təlimatların hazırlanması, görüşlərin 

keçirilməsi və audit istifadəçilərinin məlumatlandırılması вя с. 

Beləliklə, rеспубликамызда  малиййя нязарятинин  тядгиги эюстярир ки, малиййя 

нязаряти системинин мцасир дюврцн тялябляриня уйьун тяшкили вя тякмилляшдирилмяси  

олдугъа ваъибдир.  Бу мягсядля илк нювбядя малиййя нязарятинин мцасир 

формаларынын тяшкили вя фяалиййятинин тямин едилмяси, нязарят системинин 

координасийасы, онун тясиринин артырылмасы тямин едилмялидир.  

Ейни заманда юлкядя малиййя нязарятинин базар игтисадиййаты шяраитиня 

уйьунлашдырылмасы, малиййя нязарятинин аьырлыг мяркязинин дювлят бцдъяси 

эялирляринин формалашмасына вя хярълярин сямярялилийинин йцксялдилмясиня, малиййя 

нязарятинин коррупсийа алятиня чевирян янэяллярдян азад едилмясиня, сащибкарлыг 

фяалиййятинин инкишафына йюнялдилмясиня дя хцсуси фикир верилмялидир. 
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Iqtisadi islahatlarыn yeni mяrhяlяsiня гядям гоймуш  Azяrbaycanda дювлят 

maliyyя nяzarяtiнин beynяlxalq tяlяblяr sяviyyяsindя qurulmasы nяticя etibarиlя 

дювлятин малиййя сийасятинин мцвяфягиййятля реаллашдырылмасына,  малиййя 

вясаитляринин вахтында дювлят фондларына дахил олмасына, щабеля дювлят 

вясаитляриндян мягсядйюнлц истифадяйя эятиряъяк bu isя юz nюvbяsinдя сосиал vя 

iqtisadi dirчяliшя imkan verяcяkdir. 
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НЯТИЪЯ ВЯ ТЯКЛИФЛЯР 

 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя малиййя нязарятинин ролу  арtmaqdadıр. Чцнки 

инзибати-амирлик игтисади системиндян фяргли олараг, демократик идарячилик 

принсипляриня ясасланан базар игтисадиййаты системиндя дювлятин игтисади функсийалары 

хейли мящдудлашмыш вя дювлят игтисадиййата сярбястлик вермишдир. Лакин бу 

сярбястлийин верилмяси щеч дя нятиъя етибариля юзбашыналыьа вя зярярляря эятириб 

чыхармамалыдыр.  

Она эюря дя йени игтисади мцнасибятляр шяраитиндя дювлятин игтисадиййата эцълц 

мцдахиля механизминин дейил, нязарят механизминин ящямиййяти артыр. Бу нязарят 

ися базар игтисадиййаты шяраитиндя ясас етибариля малиййя васитясиля щяйата кечирилир. 

Малиййя нязаряти  малиййянин нязарят функсийасынын тязащцр вя йа 

реаллашдырылма формасы кими чыхыш едир. Бу реаллашдырма малиййя нязарятинин 

мягсядлярини, мащиййятини мцяййян едир. Ону да гейд едяк ки, нязарятин мязмуну 

вя истигамятляри ъямиййятин мящсулдар гцввяляринин вя истещсал мцнасибятляринин 

инкишафындан асылы олараг дяйишя биляр. 

Малиййя нязаряти игтисадиййатда милли мящсулун натурал вя дяйяр эюстяриъиляри 

таразлыьындакы позунтулары, макро вя микро игтисади тянзимлямя просесляриндя бу 

вя йа диэяр уйьунсузлуглары ашкара чыхармаг цчцн бир алят кими истифадя олунур. 

Малиййя нязаряти бцтцн игтисади просесляри ящатя едир вя бир сыра хцсусиййятляря 

малик олур. Она эюря дя малиййя нязарятинин бу игтисади просесляр цзяриндяки 

фяалиййятини бцтюв щалда юйрянмяк чох чятиндир вя малиййя нязарятини даща айдын 

баша дцшмяк цчцн тяснифляшдирмя апарылыр. 

Малиййя нязаряти мцхтялиф яламятляря эюря тяснифляшдирилир вя формалар сечилир. 

Мясялян мцлкиййят формаларына ясасян, щяйата кечирилмя вахтына эюря  вя саиря. 

Малиййя нязаряти щяйата кечирилмя заманындан асылы олараг ашаьыдакы нювляря 

айрылыр: илкин малиййя нязаряти, ъари  малиййя нязаряти вя  сонрадан  малиййя нязаряти. 

Малиййя нязаряти щяйата кечирилдийи обйектдян асылы олараг ися  дювлят, иътимаи, 

тясяррцфатдахили  вя  мцстягил  (аудитор) малиййя нязаряти кими фяргляндирилир. 

Дювлят малиййя нязарятинин билаваситя мягсяди дювлятин фяалиййятинин 

сямярялилийини тямин етмякдир. Дювлят мящз малиййя нязарятинин кюмяйи иля 
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планлашдырылмыш бцтцн вясаитлярин вахтында дювлят фондларына дахил олмасына, щабеля 

дювлят вясаитляриндян мягсядйюнлц истифадяйя нязарят едир. 

Цмумдювлят малиййя нязаряти малиййя нязарятинин ясас формасы олмагла 

ясасян  республиканын ганунвериъи вя иъра органлары, малиййя вя верэи органлары, 

хязиня системи, мяркязи банклар вя диэяр тяшкилатлар тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу 

субйектлярдян хязиня вя верэи гурумлары чох мцщцм рол ойнайыр.  

Дювлят малиййя нязаряти щямчинин айры-айры назирлик вя комитялярин нязарят – 

тяфтиш идаряляри, баш мцщасибатлыьы вя малиййя идаряляри васитясиля дя щяйата     

кечирилир. 

Дювлят малиййя нязарятинин щяйата кечирилмясиндя Азярбайъан 

Республикасынын Щесаблама Палатасынын хцсуси йери вардыр. 

Азярбайъан Республикасы дювлят бцдъясинин тясдиг едилмяси вя онун иърасына 

нязарят цзря Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин сялащиййятляринин щяйата 

кечирилмясиня кюмяк етмяк Щесаблама Палатасынын фяалиййятинин ясасыны тяшкил            

едир. 

Щесаблама Палатасы дювлят мцлкиййяти вя пул вясаитляри цзяриндя нязарят 

апарыр. Нязарят бцтцн щцгуги шяхсляри, о ъцмлядян дювлят бцдъядянкянар 

фондларыны, Азярбайъан Республикасы Милли Банкыны, йерли идаряетмя органларыны, 

коммесийа банкларыны, сыьорта фирмаларыны вя  башга коммерсийа вя гейри - 

коммерсийа тяшкилатларыны ящатя едир. 

Дювлят малиййя нязаряти малиййя фяалиййятинин сфераларына эюря бцдъя 

нязарятиня, верэи нязарятиня, валйута нязарятиня, кредит нязарятиня, сыьорта 

нязарятиня вя инвестисийа нязарятиня айрылыр. 

Büdcə vəsaitlərinin səfərbər edilməsi və istifadə olunması üzərində nəzarət 

əsasən maliyyə orqanları tərəfindən həyata keçirilir. Ona görə də maliyyə 

nəzarətinin bu növü büdcə nəzarəti adlanır.  

Büdcə nəzarəti iqtisadiyyatın inkişafına və dövlət büdcəsinə daxil olan 

vəsaitlərin maksimum artırılmasına və optimal maliyyə-büdcə siyasətinin işlənib 

hazırlanmasına şərait yaradır. 

Бцдъя нязаряти – щцгуги нормаларда мцяййян едилмиш иътимаи органлар 

тяряфиндян щяйата кечирилян нязарят тядбирляри системидир. Бу тядбирляр Азярбайъан 
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Республикасында щяйата кечирилян бцдъя фяалиййятинин ганунилийини вя 

мягсядяуйьунлуьуну йохламаьа истигамятлянир. 

Бцдъя нязарятинин субйектляри гисминдя ашаьыдакы органлар чыхыш           

едирляр: 

• Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети,  

• Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийи,  

• Азярбайъан Республикасынын Щесаблама Палатасы, 

• Баш сярянъамчы вя бцдъя вясаитляринин сярянъамчылары вя с.  

Верэи нязаряти – щцгуги нормаларла мцяййян едилян, dövlət  органларı 

тяряфиндян щяйата кечирилян нязарят тядбирляри системидир. Бу тядбирляр верэи 

ганунвериъилийинин там вя вахтлы-вахтында йериня йетирилмəсинин тямин олунмасына 

вя йохланылмасына истигамятлянир. 

Верэи нязарятинин мягсядлярини ашаьыдакы кими цмумиляшдирмяк олар: 

• Верэи позунтуларынын вя верэи ъинайятляринин  ашкарланмасы; 

• Эяляъякдя онларын баш вермясинин гаршысынын алынмасы; 

• Верэи мясулиййятинин баш вермясинин гачылмазлыьынын тямин        

олунмасы. 

Азярбайъан Республикасында верэи нязарятинин форма вя цсуллары Азярбайъан 

Республикасынын «Верэи Мяъялляси» иля мцяййян едилир. 

Артыг гейд олундуьу кими, верэи nəzarətinin  ясас мягсядi верэидян йайынма 

щалларынын гаршысынын алынмасыдыр. Чцнки верэидян йайынма щаллары юлкя 

игтисадиййатына ъидди мянфи тясир эюстярир. Беля ки, бир тяряфдян дювлят бцдъяси лазым 

олан малиййя вясаитляриндян мящрум олурса, диэяр тяряфдян дя рягабятин ясас 

принсипляри позулур. 

Дцнйа тяърцбясиндян дя  мялумдур ки, юлкядя ишэцзар фяаллыг артдыгъа, 

верэидян йайынма щаллары вя верэи щцгугпозмалары да чохалыр. Ганунвериъилийин вя 

верэи инзибатчылыьынын мцнтязям тякмилляшдирилмясиня бахмайараг, верэи юдяйиъиляри 

тяряфиндян верэидян йайынма методлары вя формалары даим дяйишир.  Бу ися юз 

нювбясиндя даща ъидди нязарят механизмляринин тятбигини зярури  едир. 

Respublika iqtisadiyyatında gedən inkişaf prosesləri vergi qanunvericiliyində 

də müəyyən dəyişikliklər edilməsi zərurətini yaradır. Cari ildə  Vergi Məcəlləsinə  
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edilən dəyişikliklərin  dörd istiqamətindən biri məhz vergi nəzarətinin 

təkmilləşdirilməsini (vergi ödəyicilərinin hüquqlarının müdafiəsi, vergi 

ödəyicilərinin mənafelərinin qorunması, vergi inzibatçılığının  və  vergi    

nəzarətinin təkmilləşdirilməsini) əhatə edir. Vergi nəzarətinin təkmilləşdirilməsi 

məqsədilə Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər aşağıdakıları nəzərdə             

tutur: 

· vergi ödəyicisinin filialı, nümayəndəliyi və digər təsərrüfat subyektlərinin 

olduğu ünvan üzrə uçota alınması; 

· əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin müvafiq dövlət orqanı tərəfindən 

verilmiş sənəd əsasında vergi orqanlarında uçota alınması; 

· cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 

leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması məqsədi 

ilə kommersiya sirri hesab olunan məlumatların maliyyə monitorinqi orqanına 

verilməsi; 

· vergi ödəyicisində  əmlak vergisinin hesablanması və ödənilməsinin 

düzgünlüyü yoxlanıldığı zaman inventarizasiyanın aparılması; 

· vergi orqanının əsaslandırılmış qərarına əsasən növbəti və növbədənkənar 

səyyar vergi yoxlamalarının 9 aydan çox olmayan müddətdə dayandırılması (təxirə 

salınması) halları; 

· elektron fayl formasında sənədlərin tələb edilməsi; 

· elektron qaydada audit aparılan zaman sənədlərin müəyyən edilmiş    

müddətdə təqdim edilməməsinə, bilərəkdən təhrif olunmuş formada təqdim 

edilməsinə və sənədlərin qanunla müəyyən edilmiş müddətdə saxlanılmamasına və 

Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada vəsaitin dondurulması haqqında vergi 

orqanının sərəncamının icra edilməməsinə görə maliyyə sanksiyasının               

tətbiqi; 

· büdcə təşkilatlarının avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin yol vergisinə cəlb 

edilməsi. 

Beləliklə, rеспубликамызда  малиййя нязарятинин  тядгиги эюстярир ки, малиййя 

нязаряти системинин мцасир дюврцн тялябляриня уйьун тяшкили вя тякмилляшдирилмяси  

олдугъа ваъибдир.  Бу мягсядля илк нювбядя малиййя нязарятинин мцасир 
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формаларынын тяшкили вя фяалиййятинин тямин едилмяси, нязарят системинин 

координасийасы, онун тясиринин артырылмасы тямин едилмялидир.  

Ейни заманда юлкядя малиййя нязарятинин базар игтисадиййаты шяраитиня 

уйьунлашдырылмасы, малиййя нязарятинин аьырлыг мяркязинин дювлят бцдъяси 

эялирляринин формалашмасына вя хярълярин сямярялилийинин йцксялдилмясиня, малиййя 

нязарятинин коррупсийа алятиня чевирян янэяллярдян азад едилмясиня, сащибкарлыг 

фяалиййятинин инкишафына йюнялдилмясиня дя хцсуси фикир верилмялидир.  

Maliyyə nəzarətinin gələcək inkişafı, onun səmərəliliyi xeyli dərəcədə 

dövlətin qanunvericilik bazasının zamanın tələbinə uyğun təkmilləşdirilməsindən 

дя  bilavasitə asılıdır. Maliyyə nəzarətini тənzimləyən normativ-hüquqi baza bu 

nəzarəti demokratik dövlətə xas olan keyfiyyətcə yeni səviyyəйя keçirməyi təmin            

etməlidir. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, республикада малиййя нязаряти сащясиндя 

ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя апарылан ишляр   эенишлянмякдядир. 

Республикада малиййя нязаряти органларынын фяалиййятини тянзимляйяъяк 

ганунвериъилик актына ещтийаъы нязяря алараг Малиййя Назирлийи тяряфиндян    

«Малиййя нязаряти щаггында» ганун лайищяси щазырланылмышдыр ки,  онун да         

йахын дюврлярдя  Милли Мяълисин мцзакирясиня тягдим олунмасы                    

эюзлянилир.  

Гейд олунан ганун юлкядя малиййя шяффафлыьынын тямин олунмасы, дювлят 

вясаитляринин хярълянмяси цзяриндя нязарятин эцъляндирилмяси иля йанашы малиййя 

нязарятинин тятбигинин ващид щцгуги вя методоложи ясасларыны, щабеля дювлят малиййя 

нязаряти органларынын ващид системини вя онларын гаршылыглы ялагясини тямин  

едяъякдир. 

Республикада сон дюврлярдя дювлят малиййя нязаряти органларынын 

структурунун  вя   фяалиййятляринин тякмилляшдирилмясиня дя бюйцк юням верилир. 

Азярбайъан Республикасы Президентинин «Азярбайъан Республикасы Малиййя 

Назирлийинин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси тядбирляри щаггында» 09 феврал 2009-ъу 

ил тарихли 48 нюмряли Фярманы иля Малиййя Назирлийинин тяркибиндя бир сыра йени 

нязарят структурлары, мясялян,  Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи, Дювлят Малиййя 

Нязаряти Хидмяти, Дювлят Боръунун Идаря Едилмяси Аэентлийи, Дювлят Сыьорта 

Нязаряти Хидмяти вя с.  йарадылмышдыр. 
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Iqtisadi islahatlarыn yeni mяrhяlяsiня гядям гоймуш  Azяrbaycanda maliyyя 

nяzarяti vя audit xidmяtinin beynяlxalq tяlяblяr sяviyyяsindя qurulmasы, 

ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмяси nяticя etibarиlя дювлятин малиййя 

сийасятинин мцвяфягиййятля реаллашдырылмасына,  малиййя вясаитляринин вахтында дювлят 

фондларына дахил олмасына, щабеля дювлят вясаитляриндян мягсядйюнлц истифадяйя 

эятиряъяк bu isя юz nюvbяsinдя сосиал vя iqtisadi dirчяliшя imkan verяcяkdir. 
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Magistr ixtisas və elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiyaya  

 

R E F E R A T 

Mövzunun aktuallığı. Игтисади вя сосиал инкишаф просесляри юз-юзцня тянзимляня 

билмяз. Бу инкишаф просесляри даим мцхтялиф вя ъидди тясирлярля мцшайият олунур. 

Бунун да нятиъясиндя ъямиййятин игтисади-сосиал щяйатында бир чох проблемляр 

мейдана чыхыр вя дювлят тяряфиндян игтисади тянзимлямя механизми фяалиййят эюстяря 

билмир. Бу проблемлярля гаршылашмамаг вя щяр щансы бир тясири вахтында 

зярярсизляшдирмяк цчцн игтисади нязарят системи щюкмян мювъуд олмалыдыр. 

Игтисади нязарят системинин мцщцм щялгяляриндян бири  малиййя нязарятидир. 

Малиййя нязаряти - хцсуси форма вя цсул тятбиг етмякля тясяррцфат вя идаряетмя 

обйектляринин малиййя фяалиййятинин вя онунла баьлы ямялиййатларын йохланылмасы 

мяъмусундан ибарятдир.  

Малиййя нязаряти  малиййянин нязарят функсийасынын тязащцр вя йа 

реаллашдырылма формасы кими чыхыш едир. Бу реаллашдырма малиййя нязарятинин 

мягсядлярини, мащиййятини мцяййян едир. Ону да гейд едяк ки, нязарятин мязмуну 

вя истигамятляри ъямиййятин мящсулдар гцввяляринин вя истещсал мцнасибятляринин 

инкишафындан асылы олараг дяйишя биляр. 

Малиййя нязаряти бцтцн игтисади просесляри ящатя едир вя бир сыра хцсусиййятляря 

малик олур. Она эюря дя малиййя нязарятинин бу игтисади просесляр цзяриндяки 

фяалиййятини бцтюв щалда юйрянмяк чох чятиндир вя малиййя нязарятини даща айдын 

баша дцшмяк цчцн тяснифляшдирмя апарылыр. 

Малиййя нязаряти мцхтялиф яламятляря эюря тяснифляшдирилир вя формалар сечилир. 

Мясялян мцлкиййят формаларына ясасян, щяйата кечирилмя вахтына эюря  вя саиря. 

Малиййя нязаряти щяйата кечирилмя заманындан асылы олараг ашаьыдакы нювляря 

айрылыр: илкин малиййя нязаряти, ъари  малиййя нязаряти вя  сонрадан  малиййя нязаряти. 

Малиййя нязаряти щяйата кечирилдийи обйектдян асылы олараг ися  дювлят, иътимаи, 

тясяррцфатдахили  вя  мцстягил  (аудитор) малиййя нязаряти кими фяргляндирилир. 

Дювлят малиййя нязарятинин билаваситя мягсяди дювлятин фяалиййятинин 

сямярялилийини тямин етмякдир. Дювлят мящз малиййя нязарятинин кюмяйи иля 

планлашдырылмыш бцтцн вясаитлярин вахтында дювлят фондларына дахил олмасына, щабеля 

дювлят вясаитляриндян мягсядйюнлц истифадяйя нязарят едир. 
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Цмумдювлят малиййя нязаряти малиййя нязарятинин ясас формасы олмагла 

ясасян  республиканын ганунвериъи вя иъра органлары, малиййя вя верэи органлары, 

хязиня системи, мяркязи банклар вя диэяр тяшкилатлар тяряфиндян щяйата                

кечирилир.  Бу субйектлярдян хязиня вя верэи гурумлары чох мцщцм рол        

ойнайырlar.  

Дювлят малиййя нязаряти малиййя фяалиййятинин сфераларына эюря бцдъя 

нязарятиня, верэи нязарятиня, валйута нязарятиня, кредит нязарятиня, сыьорта 

нязарятиня вя инвестисийа нязарятиня айрылыр. 

Büdcə vəsaitlərinin səfərbər edilməsi və istifadə olunması üzərində nəzarət 

əsasən maliyyə orqanları tərəfindən həyata keçirilir. Ona görə də maliyyə 

nəzarətinin bu növü büdcə nəzarəti adlanır.  

Büdcə nəzarəti iqtisadiyyatın inkişafına və dövlət büdcəsinə daxil olan 

vəsaitlərin maksimum artırılmasına və optimal maliyyə-büdcə siyasətinin işlənib 

hazırlanmasına şərait yaradır. 

Верэи нязаряти – щцгуги нормаларла мцяййян едилян, dövlət  органларı 

тяряфиндян щяйата кечирилян нязарят тядбирляри системидир. Бу тядбирляр верэи 

ганунвериъилийинин там вя вахтлы-вахтында йериня йетирилмəсинин тямин олунмасына 

вя йохланылмасына истигамятлянир. 

Дцнйа тяърцбясиндян дя  мялумдур ки, юлкядя ишэцзар фяаллыг артдыгъа, 

верэидян йайынма щаллары вя верэи щцгугпозмалары да чохалыр. Ганунвериъилийин вя 

верэи инзибатчылыьынын мцнтязям тякмилляшдирилмясиня бахмайараг, верэи юдяйиъиляри 

тяряфиндян верэидян йайынма методлары вя формалары даим дяйишир.  Бу ися юз 

нювбясиндя даща ъидди нязарят механизмляринин тятбигини зярури  едир. 

Məhz bu qeyd olunanlar “Dövlət maliyyə nəzarəti sisteminin 

təkmilləşdirilməsi” mövzusunda dissertasiya işinin seçilməsinə səbəb         

olmuşdur.  

Tədqiqatın əsas məqsədi. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlət maliyyə 

nəzarətinin zəruriliyinin, məqsəd və vəzifələrinin öyrənilməsi, бу sahə ilə баьлы 

мцхтялиф нязяри йанашмаларын системляшдирилмяси, dövlət maliyyə nəzarəti sistemində 

mövcud problemlərin araşdırılması və onun  effektivliyinin artırılması qarşıya bir 

məqsəd kimi qoyulmuşdur. 
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Tədqiqat işinin predmeti və obyekti. Tədqiqat işinin predmetini Azərbaycanда 

dövlət maliyyyə nəzarəti sisteminin тяkmilləşdirilмясинин нязяри аспектляри, obyektini 

isə малиййя ещтийатларынын формалашдырылмасы вя истифадяси заманы мейдана чыхан пул 

- бюлэц просеси təşkil etmişdir. 

Tədqiqat işinin nəzəri və metodoloji əsaslarını Azərbaycanın və digər ölkələrin 

бу сащя, йяни дювлят maliyyə nəzarəti haqqında elmi əsərləri, Azərbaycan 

Respublikasının qanunları, normativ-hüquqi aktları və s. təşkil edir. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Maliyyə nəzarətinin gələcək inkişafı, onun 

səmərəliliyi xeyli dərəcədə dövlətin qanunvericilik bazasının zamanın tələbinə 

uyğun təkmilləşdirilməsindən   bilavasitə asılıdır. Maliyyə nəzarətini тənzimləyən 

normativ-hüquqi baza bu nəzarəti demokratik dövlətə xas olan keyfiyyətcə yeni 

səviyyəйя keçirməyi təmin  etməlidir.  

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, республикада малиййя нязаряти сащясиндя 

ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя апарылан ишляр   эенишлянмякдядир. 

Республикада малиййя нязаряти органларынын фяалиййятини тянзимляйяъяк 

ганунвериъилик актына ещтийаъы нязяря алараг Малиййя Назирлийи тяряфиндян    

«Малиййя нязаряти щаггында» ганун лайищяси щазырланылмышдыр ки,  онун да         

йахын дюврлярдя  Милли Мяълисин мцзакирясиня тягдим олунмасы  эюзлянилир.  

Гейд олунан ганун юлкядя малиййя шяффафлыьынын тямин олунмасы, дювлят 

вясаитляринин хярълянмяси цзяриндя нязарятин эцъляндирилмяси иля йанашы малиййя 

нязарятинин тятбигинин ващид щцгуги вя методоложи ясасларыны, щабеля дювлят малиййя 

нязаряти органларынын ващид системини вя онларын гаршылыглы ялагясини тямин  

едяъякдир. 

Республикада сон дюврлярдя дювлят малиййя нязаряти органларынын 

структурунун  вя   фяалиййятляринин тякмилляшдирилмясиня дя бюйцк юням верилир. 

Азярбайъан Республикасы Президентинин «Азярбайъан Республикасы Малиййя 

Назирлийинин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси тядбирляри щаггында» 09 феврал 2009-ъу 

ил тарихли 48 нюмряли Фярманы иля Малиййя Назирлийинин тяркибиндя бир сыра йени 

нязарят структурлары, мясялян,  Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи, Дювлят Малиййя 

Нязаряти Хидмяти, Дювлят Боръунун Идаря Едилмяси Аэентлийи, Дювлят Сыьорта 

Нязаряти Хидмяти вя с.  йарадылмышдыр. 
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Bununla бярабяр,  малиййя нязаряти системиндя aşağıdakı  истигамятlərдя 

мцяййян диэяр тядбирлярин  эюрцлмяси дя мягсядяуйьун оларды: 

- малиййя нязарятинин норматив-щцгуги базасынын мювъуд реаллыглара уйьун 

тякмилляшдирилмяси, 

- малиййя нязаряти сащясиндя информасийа технолоэийаларынын тятбигинин 

эенишляндирилмяси, 

- мцхтялиф нязарят органлары тяряфиндян апарылан йохламаларын 

тякрарланмасынын гаршысынын алынмасы, 

- йохламаларынын кейфиййят эюстяриъиляринин артырылмасы вя йохламаларын сайынын 

азалдылмасы, 

- апарылан йохламалар заманы ганунвериъилийин тялябляриня  риайят едилмяси вя 

мянфи щаллара гаршы ъидди нязарят механизмляринин тятбиги вя с. 

Iqtisadi islahatlarыn yeni mяrhяlяsiня qədəm qoymuş Azяrbaycanda maliyyя 

nяzarяti vя audit xidmяtinin beynяlxalq tяlяblяr sяviyyяsindя qurulmasы, 

ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмяси nяticя etibarиlя дювлятин малиййя 

сийасятинин мцвяфягиййятля реаллашдырылмасына,  малиййя вясаитляринин вахтында дювлят 

фондларына дахил олмасына, щабеля дювлят вясаитляриндян мягсядйюнлц истифадяйя 

эятиряъяк bu isя юz nюvbяsinдя сосиал vя iqtisadi dirчяliшя imkan verяcяkdir. 

Диссертасийа ишинин щяъми вя структуру. Dissertasiya işi kompüter yazısı ilə 

müvafiq standartlara uyğun yazılmış və 76 səhifədən ibarətdir. Dissertasiya işi 

giriş, üç fəsil, nəticə və təkliflər hissələrindən  ibarətdir. Burada həmçinin çoxlu 

sayda diaqramlardan, sxemlərdən, qrafiklər və cədvəllərdən istifadə olunmuşdur.  

Giriş  hissəsində mövzunun  aktuallığı və onun elmi araşdırılmasının vacibliyi 

əsaslandırılır.  

Dissertasiya ишинин бириъи фясли малиййя нязарятинин мащиййяти, зярурилийи, 

мягсяд вя вязифяляри, ясас принсипляри, тяшкилинин форма вя методлары кими  мясяляляри 

ящатя едир. 

Dissertasiya işinin ikinci fəslində ися дювлят малиййя нязарятинин зярурилийи, 

ясас нювляри вя ону щяйата кечирян органлардан бящс едир. 

 Dissertasiya işinin üçüncü fəslində дювлят малиййя нязарятинин 

тякмилляшдирилмяси мясяляляриня эениш йер верилир 


