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GİRİŞ 

 

Mövzunun aktuallığı. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində xarici iqtisadi fəaliyyətin 

tənzimlənməsi ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi və ümummilli mənafelərin qorunması 

baxımından həyata keçirilir. Xarici iqtisadi fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsi 

müasir dövrdə hər bir ölkənin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası цчцн мцщцм вя 

зярури механизмлярдян биридир. Бу бахымдан юлкянин харижи игтисади 

ялагяляринин гурулмасында харижи игтисади фяалиййятин сямяряли методларынын, 

форма вя васитяляринин сечилмяси вя тятбиг едилмяси олдугжа мцщцм ящямиййят 

кясб едир.  

Республикамызын харижи игтисади просесляринин низамланмасы вя 

тянзимлянмяси юлкянин игтисади сийасятинин тяркиб щиссясиня чеврилмякля милли 

игтисадиййатын инкишафында юз мцсбят тясирини эюстярмиш вя эюстярмякдядир. 

Дцнйа тясяррцфаты системинин йаранмасы вя игтисадиййатда глобаллашма 

мейлинин сцрятля эцжлянмяси валйута механизминин дя бьейнялмиляллямясинин 

обйектив ясасыны тяшкил едир. Валйута механизминин бейнялмилялляшмяси валйута 

мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя, дцнйа игтисадиййаты вя тижарятинин 

инкишафына ялверишли шяраит йарадылмасы вя бейнялхалг щесаблашма механизминин 

нормал фяалиййятинин тямин едилмяси мягсядиля дювлятолярарасы ямякдашлыьын 

эенишляндирилмясиндя вя сямярялилийинин артырылмасында юзцнц эюстярир. Мцасир 

дюврдя бейнялхалг валйута мцнасибятляри дцнйа тясяррцфат ялагяляринин ян 

мцряккяб вя ян щяссас сащяляриндян биридир. Бейнялхалг валйута 

мцнасибятляриндя дювлятин марагларынын горунмасы вя игтисади 

тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цчцн юзцня мяхсус валйута сийасяти олмалыдыр 

ки, дювлят бу сащядя вязифяляри щямин сийасят ясасындап щяйата кечирир вя 

тянзимляйир.  

Валйута мцнасибятляринин инкишафы, истещсал мцнасибятляринин инкишафы, 

базарын йаранмасы, тясяррцфат ялагяляринин эенишлянмяси вя сурятлянмяси 

коммерсийа мцяссисяляринин харижи игтисади фяалиййятинин инкишафында ясас 

елементлярдяндир.  
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Бу бахымдан мцасир дюврдя коммерсийа тяшкилатларынын харижи игтисади 

фяалиййятиндя валйута ямялиййатларынын учотунун дцзэцн апарылмасы, тясяррцфат 

просесляриндя мязяння фяргляринин нязяря алынмасы вя онларын идхал-ихраж 

ямялиййатларына тясиринин мцяййян едилмяси эцнцн ян актуал 

проблемляриндяндир. Валйута ямялиййатларынын апарылмасынын учотунун тяшкили, 

апарылмасы, тящлили вя бу ямялиййатлара нязарятин щяйата кечирилмяси харижи 

игтисади фяалиййятдя ясас истигамятлярдян сайылыр. Бу бахымдан йазылмыш 

диссертасийа иши актуаллыьы иля диггяти жялб едир.  

Мювзунун юйрянилмя сявиййяси. Базар мцнасибятляри шяраитиндя 

коммерсийа мцяссисясиндя харижи игтисади фяалиййятин щяйата кечирилмяси, харижи 

игтисади фяалиййятдя валйута ямялиййатларынын учоту вя тящлили методикасынын 

тякмилляшдирилмяси проблемляри игтисад елмляринин ян аз тядгиг олунан 

мясяляляриндяндир.  

Харижи игтисади фяалиййятин тящлили, харижи игтисади фяалиййятдя учотун тяшкили 

вя апарылмасы, хзарижи игтисади фяалиййятин идаря олунмасы вя тянзимлянмяси, 

валйута ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси, онун тянзимлянмяси, норматив 

щцгуги базасынын йарадылмасы, харижи игтисади фяалиййятин тящлили вя нязарятин 

тяшкили бир чох мцхтялиф юлкялярин игтисадчылары А.Й.Архупова, О.В.Жеркобетс, 

О.Н.Вакайева, Е.Г.Василйев, О.Н.Воронова, И.И.Дйумулин, А.Г.Касалис, 

М.Л.Красавина, И.Й.Носкова вя башгалары юз елми тядгигатларында бу 

мясяляляри эениш шярщ етмишляр. Бизим юлкя игтисадчыларындан С.М.Сябзялийев, 

Ж.Б.Намазова, С.М.Йагубов, Г.Я.Аббасов, И.М.Аббасов, С.Й.Мцслцмов, 

В.Т.Новрузов, С.М.Гасымов, Н.А.Жяфярли, В.М.Гулийев, Т.С.Щажыйев вя 

башгалары юз тядгигатларында харижи игтисади фяалиййятин идаря олунмасы вя 

тянзимлянмяси, онун учоту вя тящлили методикасынын тякмилляшдирилмяси вя 

конкрет тяклифляр пакетинин ишляниб щазырланмасына хцсуси диггят йетирмишляр.  

Бу бахымдан мцяссисянин харижи игтисади фяалиййятинин системли учоту, идхал 

вя ихраж ямялиййатларынын еффективлийинин йцксялдилмяси, харижи игтисади 

ямялиййатлардан йаранан валйута-пул эялирляринин тянзимлянмяси харижи тижарят 
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дювриййясиндя истифадя олунан валйутадан сямяряли истифадянин тящлили 

методикасынын тякмилляшдирилмяси тяляб олунур.  

Тядгигатын мягсяд вя вязифяляри. Апарылан тядгигат ишиндя ясас мягсяд 

мцасир дюврдя коммерсийа мцяссисясинин харижи игтисади фяалиййятиндя валйута 

ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси, тянзимлянмяси, идаря олунмасы, валйута 

ямялиййатларынын учоту вя тящлили методикасынын тякмилляшдирилмясиня даир нязяри 

вя практики ящямиййятя малик елми жящятдян ясасландырылмыш тяклифляр пакетини 

ишляйиб щазырламагдан ибарятдир. Маэистр диссертасийасында тядгигатын 

мягсядиня мцвафиг олараг ашаьыдакы вязифялярин щялли нязярдя тутулмушдур.  

- Valyuta münasibətlərinin mahiyyəti, zəruriliyi və məqsədi; 

- Valyuta sistemi, valyuta bazarı və valyuta siyasətinin formalaşması 

prinsipləri; 

- Xarici iqtisadi fəaliyyətdə valyuta əməliyyatlarının tənzimlənməsi və onun 

normativ hüquqi bazasının müasir vəziyyəti; 

- Харижи игтисади фяалиййятдя учотун тяшкили хцсусиййятляри эюстярилмиш; 

Харижи валйута щесабларында ямялиййатларын учоту веритлмиш; 

Харижи валйута ямялиййатларында мязяння фяргинин учотунун 

тякмилляшдирилмяси мясяляляри; 

- Харижи игтисади фяалиййятдя валйута ямялиййатлары цзяриндя нязарятин 

тяшкилинин ясас истигамятляри; 

- Валйута ямялиййатларынын тящлилинин вязифяляри вя информасийа мянбяляри 

эюстярилмиш; 

- Харижи валйукталарда фонд гиймятляринин вя юдяниш сянядляринин тящлили 

апарылмышдыр.  

Тядгигатын предмети вя обйекти. Йериня йетирилмиш маэистр диссертасий а 

ишинин предмети коммерсийа мцяссисясинин харижи игтисади фяалиййятиндя валйута 

ямялиййатларынын учоту вя тящлили методикасынын ишляниб щазырланмасы, 

бейнялхалг интеграсийа шяраитиндя онун тякмилляшдирилмяси щесаб олунур.  

Тядгигатын нязяри вя методолоъи ясасы. Маэистр диссертасийа ишинин нязяри 

ясасыны «Валйута щаггында» ганун, мцлки вя Верэи Мяжялляси, Эюмрцк 
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Мяжялляси, харижи игтисади фяалиййятин тянзимлянмясиня даир юлкя президентинин 

фярманлары, «мцщасибат учоту щаггында», «Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында» 

ганунлар, Назирляр кабинетинин нррматив-щцгуги сянядляри, Азярбайжан 

Республикасынын вя харижи юлкя игтисадчыларынын коммерсийа мцяссисяляринин 

харижи игтисади фяалиййятинин учоту, тящлили,Ю тянзимлянмяси вя идаря олунмасы вя 

валйута пул мцнасибятляринин идаря едилмясиня аид елми-тядгигат ишляри тяшкил 

едир.  

Тядгигатын елми йенилийи. Маэистр диссертасийа ишиндя елми йенилийя малик 

бир сыра нязяри вя практики нятижяляр ялдя едилмишдир: 

- валйута нязаряти органлары вя аэентляриня валйута нязаряти 

функсийаларынын йериня йетирилмяси цчцн зярури олан информасийа вя сянядляри 

тягдим етмяк; 

- валйута нязаряти органлары вя аэентляриня онлар тяряфиндян йохламаларын 

апарылмасы заманы, еляжя дя йохламаларын нятижяляри цзря изащатлар тягдим 

етмяк; 

- Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш диэяр 

вязифяляри йериня йетирмяк; 

- Валйута тянзимлянмяси сащясиндя мювжуд олан ганунлары тятбиг етмяк; 

- Валйута нязарятинин гейд олунан ясас истигамятляри харижи игтисади 

фяалиййят заманы валйута нязаряти сащясиндя юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин 

тямин едилмясинин тяркиб щиссяси кими мцяййян едилир; 

- Азярбайжан Республикасынын эюмрцк органлары валйута нязарятини милли 

валйута ганунверижилийиня вя Эюмрцк мяжялляси иля мцяййянляшмиш нормалара 

уйьун олараг щяйата кечирмялидир. АР-да эюмрцк органлары системиня дахил 

олан щяр бир орган валйута нязаряти функсийасыны юз сялащиййятляри дахилиндя 

щяйата кечинрир. Бу сащядя ашаьыдакы тядбирляр эюрцлмялидир: 

- юлкянин игтисади еффективлийи йцксялдилмялидир; 

- валйута ямялиййатларынын апарылмамсынын учотунун дцзэцн тяшкил 

олунмасы; 
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- юлкянин валйута ещтийатларынын формалашдырылмасы вя истифадяси гайдалары 

тякмилляшмялидир; 

- тясяррцфат субйектляринин валйута фондларынын йцарадылмасы гайдалары 

мцяййянляшдирилмялидир; 

- валйута нязарятинин щяйата кечирилмясинин мцщцти вя гайдалары 

мцяййянляшдирилмялидир.  

Ишин практики ящямиййяти. Апарылмыш арашдырма вя тядгигатлары, ялдя 

олунмуш нязяри вя практики нятижяляр мцяссисянин харижи игтисади фяалиййятинин 

учотунун сямяряли тяшкилиня, валйута ямялиййатларында учотун йени стандартлара 

уйьун апарылмасына. Валйута эялирляринин артырылмасы мянбяляринин сяфярбяр 

олунмасына, харижи игтисади фяалиййятдя валйута ямялиййатларынын тящлилиня вя 

онун тякмилляшдирилмясиня ялверишли имканлар йарадыр. Маэистр диссертасийасы 

ишиндя ялдя олунан нятижяляр вя тяклифляр харижи игтисади фяалиййятин щяйата 

кечирилмясиндя валйута ямялиййатларынын учоту вя тящлилинин тякмилляшдирилмясини 

тямин едя биляр.  

Ишин гурулушу вя щяжми. Диссертапсийа иши, эириш, цч фясил нятижя вя тяклифляр, 

еляжя дя ядябиййатларын сийащысындан ибарятдир. 
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I FƏSİL. XARİCİ İQTİSADİ FƏALİYYƏTDƏ VALYUTA 

MÜNASİBƏTLƏRİ VƏ VALYUTA SİYASƏTİNİN 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

1.1. Valyuta münasibətlərinin mahiyyəti, zəruriliyi və məqsədi 

 

Vahid dünya təsərrüfatı sisteminin yaranması və iqtisadiyyatda qloballaşma 

meylinin sürətlə güclənməsi valyuta mexanizminin də beynəlmiləlləşməsinin 

obyektiv əsasını təşkil edir. Valyuta mexanizminin beynəlmilələşməsi valyuta 

münasibətlərinin tənzimlənməsində, dünya iqtisadiyyatı və ticarətinin inkişafına 

əlverişli şərait yaradılması və beynəlxalq hesablaşma mexanizminin normal 

fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə dövlətlər- arası əməkdaşlığın 

genişləndirilməsində və səmərəliliyin artırılmasında özünü göstərir. 

Tarixi təcrübələr göstərir ki, bazar iqtisadiyyatının hökmran olduğu bir 

şəraitdə beynəlxalq valyuta münasibətlərinin tənzimlənməsi bazar mexanizmi və 

dövlət tərəfindən həyata keçirilir. 

Dünya təsərrüfatında valyuta fəaliyyəti ilə əlaqədar yara- nan münasibətlərin 

mexanizmi beynəlxalq valyuta münasibətləri adını almışdır. Bu münasibətlərin 

təşkili forması olan dünya valyuta sistemi, xarici iqtisadi əlaqələrin bütün 

sahələrini müşayiət edir. Buna səbəb valyutanın bütün iqtisadi əlaqələrdə əsas 

ödəniş vasitəsi olmasıdır. Məhz valyuta münasibətlərinin xarici iqtisadi fəaliyyətdə 

mühüm rolu onun tənzimlənməsi məsələlərini aktuallaşdırır. 

Müasir mərhələdə beynəlxalq valyuta münasibətləri dünya təsərrüfat 

əlaqələrinin ən mürəkkəb və ən həssas sahələrindənbiridir. 

Bütövlükdə beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilən valyuta münasibətləri 

dünya pulunun fəaliyyəti və ölkələr arasında müxtəlif təsərrüfat əlaqələrində 

xidmət göstərilməsi ilə əlaqədar olan iqtisadi münasibətlərdir. Beynəlxalq valyuta 

münasibətlərinin sosial-iqtisadi funksiyası dünya təsərrüfatı çərçivəsində kapitalın 

geniş təkrar istehsalı üçün zəruri şərait yaratmasından ibarətdir. 
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Məlum olduğu kimi beynəlxalq aləmdə mal axınına paralel, lakin əks 

istiqamətdə pul axını mövcuddur. Bu axın qismən qısa və uzunmüddətli borcların 

meydana gəlməsi şəklində özünü göstərir. 

Qeyd edək ki, beynəlxalq iqtisadi əməliyyatları həyata keçirmək üçün istifadə 

edilən ödəniş vasitəsi hesab edilən valyuta rolunu, həmçinin beynəlxalq ödəmə 

vasitəsi kimi pul əvəzinə qəbul edilən çek, xəzinə borcları,, pay sənədləri, 

istiqrazlar və s. kimi digər qiymətli kağızlar da oynayır. Lakin nəzərə almaq 

lazımdır ki, heç də hər ölkənin milli pul vahidləri beynəlxalq ödəmə vasitəsi kimi 

qəbul edilmir. 

Beynəlxalq ticarət və kapital axınlarının genişlənməsi və bütövlükdə 

beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin intensivləşməsi nəticəsində milli valyutanın ölkə 

sərhədlərindən kənarda istifadə olunması və «beynəlxalq valyuta» kimi ciddi 

problemləri ortaya çıxarmışdır. 

Beynəlxalq valyuta münasibətlərində dövlətin maraqlarının qorunması və 

iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün özünəməxsus valyuta siyasəti 

olmalıdır ki, dövlət bu sahədə vəzifələri həmin siyasət əsasında həyata keçirir və 

tənzimləyir. 

Valyuta münasibətləri əsasən valyuta funksiyalarının həyata keçirilməsi üzrə 

ictimai münasibətlərin məcmusunu ifadə edir. Beynəlxalq valyuta münasibətləri isə 

milli təsərrüfat fəaliyyəti nəticələrinin dünya təsərrüfatı ilə qarşılıqlı mübadiləsini 

özündə əks etdirən valyuta münasibətləri başa düşülür. 

Valyuta münasibətlərinin inkişafı, istehsal münasibətlərinin inkişafı, bazarın 

yaranması, beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsi, təsərrüfat əlaqələrinin 

beynəlmiləşdirilməsi ilə şərtlənir. Təkrar istehsal prosesi ilə valyuta münasibətləri 

arasında birbaşa və əks əlaqə vardır. Bu münasibətlərin obyektiv əsasını ictimai 

təkrar istehsal və bunun nəticəsində yaranan beynəlxalq əmtəə, kapital, xidmət 

mübadiləsitəşkiledir. 

Valyuta münasibətlərinin vəziyyəti milli və dünya ölkələrinin iqtisadi inkişaf 

vəziyyətindən, siyasi durumundan və ölkələr arasındakı səylərin 2 meyl üzrə - 

əməkdaşlıq və qarşıdurmasındın asılıdır. 
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Valyuta əməliyyatları həyata keçirən subyektlər hüquqi və fiziki şəxslər 

olmaqla 2 qrupa bölünür. 

Onlar da öz növbəsində rezidentlərə və qeyri - rezidentlərə bölünür. 

Belə bölgü rezident və qeyri-rezidentlərin valyuta əməliyyatlarının 

aparılmasındakı müxtəlif hüquq və vəzifələr daşınmasından irəli gəlir. 

«Valyuta tənzimi haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən 

rezidentlərə aşağıdakılar daxildir: 

a) Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayış yeri olan, o cümlədən 

Azərbaycan Respublikası hüquqlarından kənarda müvəqqəti qalan fiziki şəxslər; 

b) Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə müvafiq surətdə yaradılmış 

hüquqi şəxslər; 

c) Azərbaycan Respublikasında yerləşən və Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə müvafiq surətdə yaradılmış, lakin hüquqi şəxs olmayan müəssisə 

və təşkilatlar; 

ç) Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarda yerləşən Azərbaycan 

Respublikasının diplomatik və digər rəsmi nümayəndəlikləri; 

d) Bu bəndin «b» və «c» yarımbəndlərində göstərilmiş rezidentlərin 

Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarda yerləşən filialları və 

nümayəndəlikləri; 

Qeyri-rezidentlərə isə: 

a) Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda daimi yaşayış yeri 

olan, o cümlədən Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti qalan fiziki şəxslər; 

b) Xarici dövlətlərin qanunvericiliyinə müvafiq surətdə yaradılmış, 

Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarda yerləşən hüquqi şəxslər; 

c) Azərbaycan Respublikasında yerləşən xarici diplomatik və digər rəsmi 

nümayəndəliklər, habelə beynəlxalq təşkilatlar, onların filialları və 

nümayəndəlikləri; 

ç) bu bəndin b) yarımbəndində göstərilmiş qeyri-rezidentlərin Azərbaycan 

Respublikasında yerləşən filialları və nümayəndəlikləri (büro və agentlikləri); 
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Valyuta münasibətlərinin obyektləri dedikdə, milli valyuta, qiymətli kağızlar, 

valyuta qiymətləri və xarici valyuta başa düşülür. Azərbaycan Respublikasının 

valyutasının tərkibinə daxildir; 

a) Bank bileti şəklində olan manat (banknot), Milli Bank tərəfindən 

dövriyyəyə buraxılmış kağız pullar; 

b) Bank və digər kredit təşkilatlarının hesabında olan milli pul vəsaitləri; 

c) Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda olan bank və digər 

kredit təşkilatlarında manatla ifadə olunmuş pul vəsaitləri. 

Valyuta münasibətlərinin digər ünsürü qiymətli kağızlar hesab olunur. 

Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızların buraxılışı, tədavülü, habelə 

qiymətli kağızlar üzrə fond bazarının formalaşması, iştirakçılarının müəyyən 

edilməsi və fond bazarının tənzimlənməsi üzrə 14 iyul 1998-ci ildə Azərbaycan 

Respublikasının xüsusi qanunu qəbul edilmişdir. Həmin qanunla 1997-ci ildə qəbul 

olunmuş müvafiq qanun öz qüvvəsini itirmiş hesab olunur. Mövcud qanunun 

tələblərinə görə qiymətli kağızlar öz sahibinə əmlak və qeyri-əmlak hüquqları 

verməklə müəyyən edilmiş forma və qaydalara əməl edilməsini tələb edir. 

Qiymətli kağızlar emissiya və qeyri-emissiya qiymətli kağızlarına bölünür. 

Qiymətli kağızların bəziləri əsas qiymətli kağızlara, bəziləri köməkçi qiymətli 

kağızlara, bəziləri isə törəmə qiymətli kağızlara aid edilir. 

Bir qayda olaraq səhm və istiqrazlar əsas qiymətli kağızlara, çek, veksel və 

sertifikatlar, köməkçi qiymətli kağızlara opsion və fyuçerslər törəmə qiymətli 

kağızlarına aid edilir. 

Dövriyyədə olan qiymətli kağızlar 3 qrupa bölünür: 

1. Dövlət qiymətli kağızları; 

2. Bələdiyyə qiymətli kağızları; 

3. Qeyri-dövlət qiymətli kağızları. 

Dövlət qiymətli kağızlarına xəzinə öhdəlikləri, xəzinə vekselləri, dövlət 

istiqrazları, əmanət və s. aid edilir. 

Bələdiyyə qiymətli kağızlarına yerli icra təşkilatlarınındövriyyəyə 

buraxdıqları borc öhdəlikləri aid edilir. 
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Qeyri-dövlət qiymətli kağızlarına korporativ, xüsusi, maliyyə vasitələri aid 

edilir. 

Valyuta qiymətliləri dedikdə: 

a) Xarici valyuta; 

b) Xarici valyutada qiymətli kağızlar - xarici valyutada ifadə edilmiş ödəniş 

sənədləri (çeklər, veksellər, akkreditivlər və s.), fond sərvətləri (səhmlər, 

istiqrazlar) və digər borc öhdəlikləri; 

c) Qiymətli metallar - zərgərlik, digər məişət məmulatları və bu məmulatın 

qırıntıları istisna olmaqla, hər hansı növdə və halda olan qızıl, gümüş, platin 

və platin qrupundan olan metallar (polidium, iridium, rodium, rutenium, 

osmium); 

d) Xam və emal edilmiş (zərgərlik, digər məişət məmulatı və bu məmulatın 

qırıntıları istisna olmaqla) təbii daş-qaş (almaz, yaqut, zümrüd, sapfir, 

aleksandrit, mirvari). 

Xarici valyuta dedikdə: 

a) Müvafiq xarici dövlətin və ya dövlətlər qrupunun ərazisində tədavüldə 

olan və qanuni ödəniş vasitəsi sayılan, eləcə də tədavüldən çıxarılmış və 

ya çıxarılan, lakin həmin ərazidə və tədavüldə olan pul nişanlarına 

dəyişdirilə bilən banknotlar, xəzinə biletləri və sikkələr şəklində pul 

nişanları; 

b) Xarici dövlətlərin pul vahidlərində, beynəlxalq pul və ya hesablaşma 

vahidlərində hesablarda olan vəsaitlər. 

Xarici valyutanı iki qrupa bölmək olar; 

a) Xarici dövlətlərin valyutası; 

b) Xarici beynəlxalq kollektiv valyutalar. 

Xarici dövlətlərin valyutası əsasən maddi formada olur. O. qızıl, gümüş, 

metal, kağız və pul nişanları şəklində ola bilər. 

Beynəlxalq kollektiv valyutalar beynəlxalq hesablaşmalarda istifadə edilir, o, 

bir qayda olaraq maddi formada pul nişanları şəklində olmaqla (qızıl, gümüş, metal 

və kağız) qeyd olunmuş valyuta kimi çıxış edir. Beynəlxalq kollektiv valyuta 
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müxtəlif hesablaşmalarda istifadə edilir. Onu da qeyd edək ki, gömrük 

təcrübəsində əsasən belə valyuta kimi Avropa Valyuta vahidi olan Avrodan 

istifadə edilir. 

Xarici valyutaları dönərlik səviyyəsinə və xarici iqtisadi hesablaşmalarda 

məhdudluq xarakterinə görə şərti olaraq sərbəst dönərli valyutaya, qapalı 

valyutaya, klirinqli valyutaya bölməkXarici iqtisadi münasibətlərdə valyuta 

münasibətləri və valyuta siyasətinin xüsusiyyətləriolar. 

Sərbəst dönərli valyuta o valyuta hesab edilir ki, o istənilən başqa xarici 

valyutaya məhdudiyyətsiz mübadilə edilir. 

Azərbaycan Respublikası xarici ölkələrlə ödəniş hesablaşma əməliyyatlarını 

həyata keçirərkən, əsasən sərbəst dönərli valyutalardan istifadə edilir. 

Qapalı valyuta - bu sərbəst dönərliyi olmayan valyutadır ki. ancaq öz ölkəsi 

ərazisində istifadə olunur və bu zaman praktiki olaraq valyuta əməliyyatlarına 

qanunla müəyyən edilmiş məhdudiyyətlər tətbiq edir. 

Klirinq valyuta - bu iki və daha çox dövlətlərin, hökumətlər arası 

razılaşmasına əsasən xarici ticarətdə xüsusi hesablaşma valyuta vahidi kimi istifadə 

edilir. 

Qeyd edək ki,beynəlxalq valyuta münasibətlərində dövlətin maraqlarının 

qorunması və iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün özünəməxsus valyuta 

siyasəti olmalıdır. Valyuta siyasəti valyuta münasibətləri sahəsində dövlət 

tərəfindən həyata keçirilən naəgsədyönlü tədbirlərin məcmusu başa düşülür.  
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1.2. Valyuta sistemi, valyuta bazarı və valyuta siyasətinin 

formalaşması prinsipləri 

 

Valyuta sistemi milli qanunvericilik və beynəlxalq razılaşmalar əsasında 

fəaliyyət göstərən valyuta sistemi hazırkı dövrdə formalaşmış və təkmilləşmə 

prosesini yaşayır. Bu proses dünya valyuta sisteminin prinsip və qaydaları əsasında 

ölkə iqtisadiyyatının sürətləndirilməsi məqsədilə aparılır. Bildiyiniz kimi 

Azərbaycan Respublikası 1992-ci ildən Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzvüdür. 

BVF-na daxil olan ölkə onun nizamnaməsini tanımalı, onun valyuta sistemi isə bu 

nizamnamənin tələblərinə cavab verməlidir. 

Azərbaycan valyuta sisteminin əsas elementləri aşağıdakılardır: 

Birinci o, 1992-ci ildən Respublika ərazisində milli valyuta Azərbaycan 

manatı tədavülə buraxılmışdır, Azərbaycan manatı ölkə valyuta sisteminin əsasıdır. 

İkincisi, Azərbaycanda sərbəst valyuta məzənnəsi hakimdir. Bu, o deməkdir 

ki, manatın məzənnəsi digər valyutalara münasibətdə ölkə valyuta bazarında dəyişə 

bilər və ölkə bazarında təklif və tələbdən asılı olaraq formalaşır. Bununla bərabər 

milli valyuta heç bir digər valyuta növü ilə bağlı deyil, Azərbaycan manatının qızıl 

məzmunu rəsmən müəyyən edilməmişdir. Daxilivalyuta bazarında bağlaşmalar 

nəticəsinə görə Milli Bank sərbəst dönərli valyuta ilə münasibətdə manatın 

məzənnəsini müəyyən edir. 

Üçüncüsü, beynəlxalq kredit vasitələrinin dövriyyəsi və beynəlxalq 

hesablaşmalarda beynəlxalq normalar əsas götürülür. Dövriyyə vəsaitlərinin ilk 

növbədə çek və veksellərin forma və qaydaları, həmçinin akkreditiv və inkasso 

qaydaları bu normalarla müəyyən edilir. 

Dördüncüsü, beynəlxalq hesablaşmalar həyata keçirilərkən Azərbaycanın 

ödəmə vəsaitləri təminatlı olmalıdır. Bu vəsaitlərin təminatlılığı ölkənin valyuta 

ehtiyatları ilə təsdiq edilir. 2007-cü ilin yanvarında Azərbaycanın valyuta 

ehtiyatları 3 mlrd dollardan çox təşkil edir. 

Nəhayət, beşincisi, valyuta sisteminin təşkilatlandırılması məsələsi həll 

edilmişdir. 
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Qeyd edək ki, ölkənin valyuta siyasəti valyuta bazarının genişlədirilməsinin 

vacibliyi nəzərə almaqla formalaşdırılır. 

Valyuta bazarı - valyuta vasitələrinin iqtisadi sübyektləri (hüquqi və fiziki 

şəxslər) arasında yerləşdirilməsi, bölüşdürülməsi və cəmləşdirilməsini xarakterizə 

edən mexanizm, vasitə və iqtisadi münasibətlər sistemidir. Valyuta bazarı 

valyutada qiymətli kağızların alqı-satqı əməliyyatlarına, həmçinin investisiya ilə 

əlaqədar əməliyyatlara xidmət edir. Hər bir ölkənin valyuta bazarı, bəzi ümumi 

parametrlərlə səciyyələndirilə bilər. Belə parametrlərə, adətən, aşağıdakılar aid 

edilir: 

- milli valyutanın formalaşdırılması və ona himayadarlıq; 

- ticarət və qeyri-ticarət əməliyyatlarında valyuta tənzimi; 

- kapitalın hərəkəti ilə bağlı əməliyyatların tənzimi; 

- hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən valyuta əməliyyatlarının həyata 

keçirilməsi qaydaları; 

- beynəlxalq valyuta əməkdaşlığı və beynəlxalq valyuta- maliyyə 

təşkilatlarında iştirak, üzvlük məsələləri. 

Məlum olduğu kimi valyuta bazarı valyuta alqı-satqısı ilə məşğul olan 

kommersiya bankları valyuta komissionçuları və mərkəzi milli banklardan 

ibarətdir. Kommersiya bankları müştərilərin valyutalarım satın alır, onlara 

istədikləri valyuta ilə kredit verir, valyuta qoyuluşlarını daxili və xarici bazarda 

işlədir. Valyuta komissionçuları dünyanın tanınmış maliyyə mərkəzləriilə sıx 

informasiya əlaqəsində olduğu üçün arbitraj funksiyasını yerinə yetirir. 

Bununla yanası mərkəzi milli banklar Valyuta bazarında ölkənin pul 

avtoritetini formalaşdırır və zəruri hallarda bazara müdaxilə edir. 

Valyuta bazarı aşağıdakı əsas funksiyaları yerinə yetirir: 

1. Mal və xidmət satın alındıqda onların dəyərinin mal satın alman 

ölkəyə köçürülməsi; 

2. Xarici ticarətlə məşğul olan fərd və qurumlara kredit verilməsi; 

3. Valyuta risklərini minimuma endirilməsi üçün lazım olan tədbirlərin 

görülməsi; 
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4. Xarici ticarətdə müvazinatın yaradılmasına yardım edilməsi. 

Valyuta bazarı tam rəqabətin hökm sürdüyü bazar tipinə ən yaxın olan 

bazardır. 

Valyuta bazarı mücərrəd kateqoriya deyil, tələb və təklif əsasında valyuta və 

qiymətli kağızların alqı-satqı əməliyyatlarını' həyata keçirən maliyyə mərkəzləri 

sistemidir. Milli Bank və müvəkkil banklar Azərbaycan valyuta bazarında mühüm 

yer tutur və onun tənzimlənməsini təmin edirlər. Valyuta tənzimlənməsi dedikdə 

isə ölkə iqtisadiyyatında valyuta sahəsinin dövlət idarəsi, yəni dövlət tərəfindən 

beynəlxalq hesablaşmaların və valyuta əməliyyatları aparılması qaydasının 

reqlamentləşdirilməsi deməkdir. Bu zaman dövlət-ölkənin iqtisadi qüdrətinin 

yüksəldilməsi və Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

prinsiplərini rəhbər tutur. 

Ölkələr arasında tarixən təsərrüfat əlaqələrinin beynəlmiləlləşməsi əsasında 

meydana gəlmiş valyutanın fəaliyyəti ilə əlaqədar iqtisadi münasibətlərin məcmusu 

nəticəsində beynəlxalq valyuta sistemi yaranmışdır. O özündə milli qanunvericilik 

və dövlətlərarası sazişlər əsasında mövcud valyuta məzənnəsi və ödəmə 

münasibətlərinin tənzimlənməsinin prinsip və razılaşmalar toplusunu əks etdirir. 

Beynəlxalq valyuta sistemlərinə bəzən beynəlxalq valyuta qaydaları və ya 

beynəlxalq valyuta rejimi də deyilir. Beynəlxalq ticarət və maliyyə əlaqələrinin 

nizamlı şəkildə həyata keçirilməsi hər şeydən əvvəl, səmərəli beynəlxalq valyuta 

sisteminin mövcudluğundan asılıdır. 

Bütövlükdə, beynəlxalq valyuta sistemi beynəlxalq ödəmələri asanlaşdırmalı, 

ehtiyatların formalaşmasını təmin etməli, sistemin fasiləsiz işlənməsi üçün lazım 

olan təşkilati struktur mexanizmini yaratmalı, pulun dəyər ölçüsü vahidi və 

mərkəzi banklar arasında ödəmə vasitəsi olma funksiyasının yerinə yetirilməsini 

səmərəli şəkildə təmin etməlidir. 

Onu da qeyd edək ki, beynəlxalq valyuta sistemində valyuta məzənnəsi 

rejimləri ilə beynəlxalq valyuta təklifini müəyyən edən valyuta standartlarının 

xüsusi yeri vardır. 
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Digər tərəfdən beynəlxalq valyuta ehtiyatlan da Beynəlxalq valyuta sisteminin 

müəyyən edilməsində əhəmiyyətli yer tutur. 

Məlum olduğu kimi, milli, ümumdünya və regional valyuta sistemləri 

mövcüddür. Tarixən əvvəlcə milli valyuta sistemləri meydana gəlmişdir. Onlar 

beynəlxalq hüquq normaları nəzərə alınmaqla milli qanunvericiliklə yaradılmışlar. 

Milli valyuta sistemlərinin xüsusiyyətləri ölkənin inkişaf səviyyəsi və beynəlxalq 

iqtisadi əlaqələri ilə müəyyən edilir. Onların köməyi ilə ölkənin beynəlxalq 

ödəmələr dövriyyəsi həyata keçirilir, geniş təkrar istehsal üçün lazım olan valyuta 

ehtiyatları formalaşdırılır. 

Dünya valyuta sistemi ümumdünya təsərrüfat sisteminin təkamülünün nəticəsi 

olaraq XIX əsrin ortalarında formalaşmışdır və hüquqi cəhətdən dövlətlərarası 

sazişlər əsasında möhkəmləndirilmişdir. Dünya valyuta sisteminin fəaliyyətinin 

xarakteri və sabitliyi, onun prinsipləri və təşkili formalarının dünya təsərrüfatının 

strukturuna, aparıcı dövlətlərin maraqlarına və qüvvələr nisbətinə uyğun gəlməsi 

dərəcəsindən asılıdır. Bu şərtlər dəyişdikdə valyuta sisteminin təşkili prinsiplərinin 

də dəyişilməsi zərurəti yaranır. 

Milli valyuta sistemləri dünyada mövcud olan müstəqil milli dövlətlərin sayı 

qədər mövcuddur. Milli valyuta sistemlərinin aşağıdakı elementləri var: 

- milli valyuta; 

- milli valyutanın dönərlilik şərtləri; 

- milli valyutanın pariteti; 

- milli valyuta rejimi; 

- valyuta məhdudiyyəti və valyuta nəzarətinin olub olmaması; 

- ölkənin beynəlxalq valyuta nəqdiyyəsinin milli tənzimlənməsi; 

- ölkənin valyuta münasibətlərini idarə edən və tənzimləyən milli orqan. 

Milli valyuta sisteminin əsasını dövlətin qanunla müəyyən etdiyi milli valyuta 

təşkil edir. Milli pul beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə istifadə edildikdə 

beynəlxalq valyuta kimi çıxış edir. 

Dünya valyuta sistemi dünya pulunun funksional formalarına əsaslanır. 

Dünya pulu beynəlxalq münasibətlərə xidmət edən pula deyilir. 
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XX əsrdə dünya valyuta sistemi aparıcı dövlətlərin birinin və ya birneçəsinin 

milli valyutalarına, yaxud da beynəlxalq valyuta vahidinə əsaslanır. 

Valyuta sisteminin elementlərindən biri valyuta pariteti- qanunvericilik yolu 

ilə iki valyuta arasında müəyyən edilmiş nisbətidir. 

Monometalizm (qızıl və gümüş) dövründə valyuta məzənnəsinin əsasını qızıl 

- (gümüş) pariteti. yəni müxtəlif ölkələrin pulvahidlərinin, onların metal məzmunu 

üzrə nisbəti təşkil edirdi. O, valyuta pariteti anlayışına uyğun gəlirdi. Valyuta 

məzənnəsi rejimi də valyuta sistemi elementidir. Təsbit olunmuş valyuta mə-

zənnələri, dar çərçivədə dəyişən məzənnə, üzən valyuta məzənnəsi, bazarın tələb 

və təklif nisbətindən asılı olaraq dəyişən valyuta məzənnəsi mövcuddur. 

Valyuta sisteminin elementlərindən biri də valyuta məhdudiyyətlərinin olub-

olmamasıdır. Valyuta dəyərləri üzrə əməliyyatların məhdudlaşması da BVF 

vasitəsilə dövlətlərarası tənzimləmə obyektidir. 

Beynəlxalq valyuta sisteminin elementi kimi beynəlxalq valyuta 

nəqdiyyəsinin tənzimlənməsi beynəlxalq hesablaşmaları zəruri olan ödəmə 

vasitələr ilə təmin etmək məqsədini güdür. Beynəlxalq valyuta nəqdiyyəsi ölkənin 

öz beynəlxalq öhdəliklərinin kreditor tərəfindən qəbul edilən ödəmə vasitələri ilə 

vaxtlı- vaxtında ödənilməsini təmin etmək qabilliyyətidir. Beynəlxalq valyuta 

ehtiyatların göstəricisi adətən rəsmi qızıl-valyuta ehtiyatlarının illik mal idxalı 

məbləğinə olan nisbəti hesab edilir. Bu göstərici bir qədər məhdud xarakter daşıyır. 

Çünki o, qarşıda duran ödəmələrin heç də hamısını, məsələn, qeyri-kommersiya 

əməliyyatlarım, habelə beynəlxalq kapital hərəkəti ilə əlaqədar maliyyə 

əməliyatlarını nəzərə almır. 

Beynəlxalq valyuta münasibətlərində dövlətin maraqlarının qorunması və 

iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün özünəməxsus valyuta siyasəti 

olmalıdır. 

Valyuta siyasəti dedikdə, valyuta münasibətləri sahəsində dövlət tərəfindən 

həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlərin məcmusu başa düşülür. 

Dövlətin valyuta siyasəti əsasən aşağıdakı məsələlərin həllinə yönəlmiş 

tədbirləri nəzərdə tutur: 
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1. Valyuta - maliyyə mexanizminin və ölkə iqtisadiyyatının ödəmə və kredit 

qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi; 

2. Respublika üçün əlverişli şərtlərlə xarici investisiyaların cəlb edilməsi; 

3. Ölkədən əsassız valyuta və milli kapital axınının qarşısının alınması; 

4. Milli valyutanı mütərəqqi təminatlarla möhkəmləndirilməsi, o cümlədən 

stabil məzənnəsinə və sərbəst dönərliyinə nail olunması; 

5. İqtisadiyyatda milli valyutanın - manatın hakim mövqeyinin təmin edilməsi 

və xarici valyutanın hər hansı şəkildə mənfi müdaxiləsinin qarşısının alınması. 

Dövlətin valyuta siyasəti dünya təsərrüfat əlaqələri sistemində iqtisadiyyatın 

daxili və xarici dinamik tarazlığını təmin etmək, beynəlxalq ödəmələri müəyyən 

bir sistem daxilində yerinə yetirmək və xarici ödəniş balansını tənzimləmək 

məqsədilə həyata keçirilən tədbirlərin məcmusudur. 

Ölkədə makroiqtisadi sabitliyi təmin etmək məqsədilə valyuta problemlərini 

həll etmək üçün bir sıra tədbirlərin görülməsi də vacibdir ki, bunlardan: 

1. Valyuta məzənnəsini və yaxud milli iqtisadiyyatın şərtlərini dəyişdirmədən 

ödəniş balansı kəsrinin maliyyələşdirilməsi: 

a) müvəqqəti maliyyələşdirilməsi. Əgər balansdakı tarazlığın pozulmasının 

müvəqqəti olduğu məlumdursa, sadəcə olaraq mövcud ehtiyatlardan istifadə etmək 

lazımdır; 

b) əgər ölkənin valyutası hesablaşma vasitəsi kimi çıxış edirsə və beynəlxalq 

ödəmədə aparıcı valyutalardandırsa, o zaman ölkə bir müddət ödəniş balansının 

kəsirindən narahat olmaya bilər. 

1. Valyuta nəzarəti: dövlət valyuta siyasətində ölkənin bütün xaricdə 

sövdələşmələrinə nəzarət edir. 

2. Dəyişkən valyuta məzənnələri: ölkə valyuta bazarına imkan verir ki, 

müstəqil olaraq valyuta məzənnəsini müəyyən etsin və avtomatik olaraq tarazlığı 

təmin etsin. 

3. Daimi təsbit olunan məzənnələr: rəsmi dairələrdə təsbit olunmuş valyuta 

məzənnəsinə uyğunlaşdırmaq üçün iqtisadiyyatda dəyişiklər edilə bilər. Bu siyasət 
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təsbit olunmuş pariteti dəyişmədən xarici valyutaya olan tələb və təklif arasında 

tarazlıq yaranmasına qədər davam etdirilməlidir. 

4. Valyuta məzənnəsində qarşılıqlı güzəşt: bu, yuxarıda qeyd olunan 3 və 4-

cü maddələri birləşdirməklə və tənzimlənməni qismən öz valyutasının 

məzənnəsinin hərəkəti ilə həyata keçirə bilər. 

Ölkənin valyuta siyasətinin təhlili göstərir ki, yuxanda şərh olunan ilk iki 

variant məhdud xarakterə malik olduğu üçün təcrübədə tam əks şəkildə tətbiq 

edilir. Son üç variantda isə valyuta siyasəti valyuta məzənnəsi sistemləri 

çərçivəsində həyata keçirilir.         

Valyuta siyasəti iqtisadi siyasətin mühüm tərkib hissəsidir və onun çoxtərəfli 

məqsədlərinin yerinə yetirilməsinə, yəni dayanılıqlı iqtisadi inkişafın təmin 

edilməsinə, işsizlik və inflyasiyanın artımının dayandırılmasına, ödəniş balansı 

müvazinətinin dəstəklənməsinə yönəldilir. Valyuta siyasətinin istiqamətləri və 

formaları ölkənin valyuta iqtisadi vəziyyəti, dünya təsərrüfatı və beynəlxalq 

valyuta sisteminin təkamülü ilə müəyyən edilir. Onu da qeyd edək ki, cari və 

uzunmüddətli struktur valyuta siyasəti mövcüddür ki, burada cari valyuta siyasəti 

valyuta konyukturasının və valyuta bazarının fəaliyyətinin gündəlik, operativ 

şəkildə tənzimlənməsidir. Belə tənzimləmənin məqsədi tədiyyə balansı 

müvazinətinin dəstəklənməsi milli və dünya valyuta sisteminin fəaliyyət 

mexanizminin nizamlanmasıdır. Cari valyuta siyasəti maliyyə nazirlikləri, mərkəzi 

banklar, valyuta nəzarəti orqanları tərəfinədən həyata keçirilir. Bu siyasət milli 

valyuta sistemi elementlərinə təsir göstərir. Uzunmüddətli (struktur) valyuta 

siyasəti isə beynəlxalq valyuta mexanizmində özünü göstərən uzunmüddətli 

birliklər, məsələn, Avropa Birliyi daxilində valyuta tənzimlənməsidir. 

Valyuta siyasətinin əsasını rəsmən qəbul edilmiş nəzəri doktrinalar təşkil edir. 

Valyuta siyasəti hüquqi cəhətdən valyuta qanunvericiliyinə, yəni ölkədə və onun 

sərhədləri xaricində valyuta dəyərləri ilə əməliyyatlar aparılması qaydalarını 

tənzimləyən hüquqi normalar toplusu, habelə valyuta normaları üzrə dövlətlər 

arasında ikitərəfli və çox tərəfli müqavilələrlə rəsmiləşdirilir. Müasir valyuta 

sazişlərinin tarixi sələfi latın sikkə ittifaqı (1865-ci 1926-cı illər) olmuşdur. 
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Məqsədi üzv ölkələrdə valyuta sisteminin pul vahidi kimi müəyyən edilməsi idi. 

Sonra, 1922-ci ildə çağırılmış Qeneuz konfransı qızıl-valyuta standartı 

yaradılmasını rəsmiləşdirdi. 1944-cü il Bretton Vuds konfransı və sazişi isə 

müvafiq valyuta sisteminin əsasını qoydu. Yamayka valyuta sazişi BVF-nin 

nizamnaməsində dəyişiklik etdi və müasir dünya valyuta sistemini yaratdı. Onu da 

qeyd edək ki, regional qruplaşmalar çərçivəsində də valyuta sazişləri bağlanır. 

Valyuta siyasətinin həyata keçirilməsi vasitələrindən birivalyuta 

tənzimlənməsində dövlət tərəfindən beynəlxalq hesablaşmaların və valyuta 

əməliyyatlarının aparılması qaydalarının req- lamentləşdirilməsidir. Valyuta 

tənzimlənməsi milli, dövlətlərarası və regional səviyyədə həyata keçirilir. Birbaşa 

valyuta tənzimlənməsi qanunvericilik aktları vasitəsilə dolayı valyuta tənzim-

lənməsi isə bazarın iqtisadi agentlərinin davranışına iqtisadi, o cümlədən maliyyə-

kredit üsulları ilə təsir göstərmək yolu ilə həyata keçirilir. 

Valyuta siyasətinin aşağıdakı əsas formaları mövcuddur: diskont (uçot), deviz 

siyasəti və onun növləri olan valyuta ehtiyyatları diversifıkasiyası, valyuta 

məhdudlaşmaları, valyuta dönərliyi dərəcəsinin tənzimlənməsi, valyuta məzənnəsi 

rejimi, devolvasiya, revolvasiya. 

Diskont (uçot) siyasəti - mərkəzi bankların iqtisadiyyatın tənzimlənməsinə 

yönəldilmiş pul-kredit siyasətinin formalarından biridir. Ölkədə kredit həcminə, 

tədiyyə balansı vəziyyətinə, valyuta məzənnəsinə və bütün bunların nəticəsində isə 

iqtisadiyyata təsir göstərmək üçün uçot dərəcələrinin rəsmi aşağı salınması və ya 

yüksəldilməsi vasitəsindən istifadə edilir. Faiz dərəcələrinin rəsmi yüksəldilməsi, 

pul-kütləsi və kredit həcminin məhdudlaşdırılması, tədiyyə balansının 

yaxşılaşdırılması üçün xarici kapitalın (qısamüddətli) ölkəyə axınının 

stimullaşdırılması, valyuta ehtiyaclarının qorunması və valyuta məzənnəsinin 

dəstəklənməsi məqsədini güdür. Faizlərin aşağı salınması-«ucuz pul» siyasəti 

kredit ekspansiyasını təşviq edir və kapitalın ölkədən getməsinə səbəb olur.  

Deviz siyasəti dövlət orqanları tərəfindən valyuta bazarına müdaxilə etməklə 

xarici valyutanın alınıb-satılması yolu ilə milli valyutanın məzənnəsinə təsiretmə 

üsuludur. Milli valyutanın məzənnəsinin yüksəldilməsi məqsədilə mərkəzi banklar 



23 
 

xarici valyutam satır, aşağı salmaq məqsədilə mərkəzi banklar valyutanı satın alır. 

Deviz siyasəti başlıca olaraq göstərilən valyuta müdaxiləsi şəklində, yəni milli 

valyuta məzənnəsini tənzimləmək üçün xarici valyutanın alınıb-satılması 

əməliyyatları ilə həyata keçirilir. Bu əməliyyatın əsas fərqləndirici cəhəti tətbiq 

edildiyi qısa müddət ərzində iri miqyasda olmasıdır. Valyuta müdaxiləsi rəsmi 

qızıl-valyuta ehtiyyatları, yaxud da mərkəzi bankların milli valyutada banklararası 

«svop» razılaşmaları üzrə qısamüddətli qarşılıqlı kreditləri hesabına həyata 

keçirilir. 

Valyuta siyasətinin mühüm formalarındanbiri valyuta ehtiyyatlarının 

diversifıkasiyasının təmin olunmasıdır. Valyuta ehtiyyatlarının diversifikasiyası 

valyuta ehtiyyatlarının tərkibində beynəlxalq hesablaşmaları təmin etmək, valyuta 

müdaxiləsini aparmaq və valyuta itkilərinin qarşısını almaq yolu ilə valyuta 

ehtiyyatlarının strukturunu tənzimləmək sahəsində dövlətlərin, bankların, 

transmilli şirkətlərin yeritdiyi siyasətdir. Bu siyasət adətən qeyri-sabit valyutaların 

satılması və sabit valyutalarınalınması yolu ilə həyata keçirilir. 

Devolvasiya - milli pul vahidinin qiymətdən düşməsi deməkdir və öz ifadəsini 

onun məzənnəsinin xarici valyutalara və ya beynəlxalq hesab vahidinə, keçmişdə 

qızıla nisbətən aşağı salınmasında tapır. Devolvasiya sərbəst dəyişən valyuta 

məzəçnəsi sistemində bazarda hər gün kortəbii olaraq özünü göstərir və milli 

valyuta məzənnəsinin xarici valyutaya nisbətən dəyişməsi vaxtaşırı olaraq rəsmən 

təsdiq edilir 

Devolvasiya ölkənin tədiyyə balansına ciddi təsir göstərir. Bu təsir 

devolvasiyanı həyata keçirən ölkə ilə digər ölkələrdəki tələb və təklifin 

vəziyyətindən asılıdır. Devolvasiya edildiyi zaman xarici valyutalara nisbətən ixrac 

qiymətləri aşağı düşür. 

İxrac malları qiymətinin azalması ilə əlaqədar olaraq ölkə mallarına xarici 

tələb artır. Bu tələb artımı, ixrac malları qiymətlərinin devolvasiyadan əvvəlki 

səviyyəyə doğru apardığı halda, idxal mallarının bahalaşdığı üçün idxal tələbi 

məhdudlaşır. Bu yol ilə xarici ticarət balansının müvazinəti təmin edilir. 
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Bununla yanaşı devolvasiya xarici ticarət şərtlərini ölkə əleyhinə çevirə bilər. 

Çünki devolvasiya, ümumiyyətlə, ixrac malları ilə qiymətləri aşağı salmaqla, idxal 

qiymətlərini yüksəldir. Bu vəziyyət ixracatı idxalatdan daha çox olan ölkələrdə 

açıq şəkildə görünür. Yəni artan ixracat dünya bazarı qiymətlərini aşağı saldığı 

halda, azalan idxalat eyni şəkildə qiymətləri azalda bilmir. 

Devolvasiyanın məqsədi tədiyyə balansındakı kəsiri ləğv etməkdir. Bunun 

üçün daxili qiymətlərin səviyyəsinin yüksəlməsi vacibdir. Daxili qiymətlər 

yüksəldiyi təqdirdə ixrac mallarının ucuzluğu aradan qalxır. Nəticədə idxal malları 

daxili mallara nisbətən bahalı olmaqda üzün müddət davam edə bilməz. 

Devolvasiyanın müvəffəqiyyəti daxili qiymətlərin səviyyəsindən, onun sabit 

saxlanmasından asılıdır. 

Revolvasiya - hökumətin qərarı ilə milli valyutanın xarici valyutaya nisbətən 

məzənnəsinin yüksəldilməsidir. Belə tədbir adətən sabit məzənnə sistemində tətbiq 

edilir. Lakin sərbəst məzənnə sistemində dövlət öz ehtiyyatlarını artırmaq üçün 

davamlı olaraq valyuta bazarlarından valyuta satın alır və yaxud xaricəkapital 

axınına icazə verir və bu yolla valyutaya tələbi artırır. Bu tədbir valyuta məzənnəsi 

lazımi səviyyəyə yüksələnə qədər davam edir. Nəticədə tədiyyə balansının müsbət 

qalığı artır. 

Revolvasiya - daxili qiymətləri yüksəldərək ixracatı azaldır, xarici malların 

qiymətlərini aşağı salaraq, idxalı artırır. Başqa sözlə, revolvasiya ixrac malları 

qiymətlərini xarici valyuta ilə yüksəldir. İdxal mallarının qiymətləri xarici valyuta 

ilə ucuzlaşdırır. Bunun nəticəsində ölkənin tədiyyə balansının müsbət qalığı azalır. 

Revolvasiya - ixracat həcmini, ölkəyə kapital daxil olmasını, müvafiq ehtiyatları və 

daxili tələb səviyyəsini azaldır. Bu yolla ölkədə məşğulluq, qiymət səviyyəsi aşağı 

düşür. Qeyd edək ki, tədiyyə balansında müsbət saldoya malik ölkələrə BVF 

revolvasiya keçirilməsini tələb edir. 

Məlum olduğu kimi respublikanın daxili valyuta bazarının fəaliyyəti ölkənin 

iqtisadi inkişafını o cümlədən maliyyə bazarının formalaşması kimi 

qiymətləndirilir. Ölkə rezidentləri Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi qayda və 
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məqsədə uyğun olaraq, daxili valyuta bazarında xarici valyutanı satmaq və almaq 

hüququna malikdirlər. 

Xarici valyutanın alqı-satqısı Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi qaydada 

müvəkkil banklar vasitəsilə həyata keçirilir. Xarici valyutanın alqı-satqısı əqdləri 

bilavasitə müvəkkil banklar arasında mərkəzi bankın müəyyən etdiyi qayda və 

şərtlər daxilində fəaliyyət göstərən valyuta birjaları vasitəsilə də həyata keçirilə 

bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, müvəkkil bankların iştirakı olmadan xarici 

valyutanın alınması və satılmasına icazə verilmir. Eyni zamanda ölkənin Mərkəzi 

Bankı manatın sabitliyini təmin etmək məqsədi ilə xarici valyutanın alqı-satqısı 

üzrə əməliyyatlar aparmaqla valyuta bazarına müdaxilə edir və satış məzənnəsinin 

alış məzənnəsindən kənarlaşmasına hədd qoya bilər. 
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1.3. Xarici iqtisadi fəaliyyətdə valyuta əməliyyatlarının 

tənzimlənməsi və onun normativ hüquqi bazasının müasir vəziyyəti 

 

Valyuta tənzimi haqqında» Azərbaycan Respublikası 'qanununa əsasən 

respublikanın valyuta ehtiyatlarının formalaşması və ondan istifadə edilməsi 

qaydaları müəyyən edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisi həm də vahid valyuta ərazisidir və bu 

ərazidə milli valyuta kimi manatın alıcılıq qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsini 

təmin edən pul-kredit və valyuta siyasəti yeridilir. 

Ölkənin valyuta ehtiyatları milli valyutanın alıcılıq qabiliyyətini qorumaq, 

dövlətin iqtisadi inkişafı ilə bağlı ehtiyacları ödəmək, xarici borcun ödənilməsi 

sahəsində öhdəlikləri yerinə yetirmək məqsədilə mərkəzləşdirilmiş xarici valyuta 

sərvətləridir. Valyuta ehtiyatları ölkə büdcəsinin valyuta gəlirlərindən və sabitləş-

dirmə fondundan ibarətdir. Valyuta ehtiyatlarının formalaşması qaydası Azərbay-

can Respublikasının prezidenti tərəfindən müəyyən edilir. Sabitləşdirmə fondu isə 

manatın məzənnəsinin sabitləşdirilməsini təmin etmək məqsədilə yaradılır və 

ondan istifadə barədə sərəncamı Mərkəzi Bank verir. Müəssisə və təşkilatların 

valyuta vəsaitinin formalaşmasına gəldikdə həm rezident, həm də qeyri-rezident 

olan hüquqi şəxslərin valyuta vəsaiti xarici iqtisadi fəaliyyətdən, daxili valyuta 

bazarında valyuta alınmasından, valyuta kreditləri formasında, habelə qanunverici-

liyə zidd olmayan digər formalarda əldə edilən valyuta hasilatı hesabına formalaşır. 

Rezidentlər Mərkəzi Bank tərəfindən başqa hallar müəyyən edilmədikdə əldə 

etdikləri xarici valyutanı məcburi qaydada müvəkkil banklardakı öz hesablarına 

göçürməlidirlər. Eyni zamanda rezidentlər Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi 

qaydada ölkə hüdudlarından kənarda xarici valyuta hesabı aça bilər. 

Hüquqi şəxs olan rezidentlər üçün Azərbaycan Respublikasında valyuta 

əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün heç bir məhdudiyyət qoyulmur. 

Kapitalın hərəkəti ilə bağlı valyuta əməliyyatları hüquqi şəxs olan rezidentlər 

tərəfindən Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi qaydada aparılır. İstər hüquqi, istərsə 
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də fiziki şəxs olan rezidentlər gömrük qaydalarına əməl etməklə valyuta 

sərvətlərini respublikaya köçürmək, gətirmək və göndərmək hüququna malikdirlər. 

Rezidentlərə məxsus xarici valyutanın və xarici valyutada qiymətli kağızların, 

Azərbaycan Respublikasına köçürülməsi və göndərilməsi, habelə Azərbaycan 

Respublikasından köçürülməsi və göndərilməsi üzrə qaydanı Mərkəzi Bank 

müəyyən edir. 

Fiziki şəxs olan rezidentlərin Azərbaycan Respublikasında valyuta 

əməliyyatları, eyni zamanda əvvəllər köçürülmüş, gətirilmiş və göndərilmiş 

valyuta sərvətlərini gömrük qaydalarına əməl etmək şərti ilə onlar tərəfindən 

təqdim olunan bəyannaməyə müvafiq surətdə respublikadan kənara köçürmək, 

çıxarmaq və göndərmək hüququna malikdirlər. 

Fiziki şəxs olan rezidentlərin xarici valyuta vəsaiti, o cümlədən ölkə 

ərazisində əldə etdikləri vəsait müvəkkil banklardakı valyuta hesablarına sərbəst 

köçürülməlidir. Qeyri rezidentlərə gəldikdə onlar müvəkkil banklarda xarici 

valyutada və milli valyutada hesablarını aça bilərlər. Onlar gömrük qaydalarına 

əməl etmək şərti ilə valyuta sərvətlərini ölkəyə köçürmək, gətirmək və göndərmə 

hüququna malikdirlər. Əgər valyuta vəsaitləri qeyri-rezidentlər tərəfindən 

respublikaya əvvəllər gətirilmiş və ya göndərilmişdirsə, bu zaman qeyri-rezidentlər 

həmin valyuta sərvətlərini ölkədən maneəsiz köçürmək, çıxarmaq hüququna ma-

likdirlər. Onu da qeyd edək ki, valyuta sərvətlərinin qeyri-rezidentlər tərəfindən 

ölkədən köçürülməsi qaydalarım müvafiq olaraq «Valyuta tənzimi haqqında» 

qanunun 11-ci maddəsinin III bəndində gösətərilən hallar istisna olmaqla Mərkəzi 

Bank Dövlət Gömrük Komitəsi ilə birlikdə müəyyən edir. 

Prezidentlərin və qeyri-rezidentlərin anlayışı verildikdən sonra onların 

apardıqları valyuta əməliyyatlarına nəzər salmaq lazım gəlir. Çünki, valyuta 

nəzarəti sırf onların apardıqları valyuta əməliyyatları üzərində həyata 

keçirilir.Rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin valyuta ilə əməliyyatlar aparmaları 

üçün onların hər hansı bir müvəkkil bankda hesaba malik olmaları lazımdır. 

Rezidentlər müvəkkil banklarda xarici valyuta hesablarına malik ola bilərlər. 

Dövlətin Mərkəzi Bankı tərəfindən başqa ! hal müəyyən edilmədikdə rezident 
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müəssisə və təşkilatlar əldə etdikləri xarici valyutam məcburi şəkildə müvəkkil 

banklardakı öz hesablarına köçürməlidirlər. Bundan başqa rezidentlər dövlətin 

Mərkəzi Bankının müəyyən etdiyi hallarda ölkə hüdüdlarından kənarda da xarici 

valyutada hesab aça bilərlər. 

Qeyri-rezidentlərə gəldikdə isə onlar müvəkkil banklarda xarici valyutada və 

milli valyutada öz hesablarını aça bilərlər. 

Xarici iqtisadi fəaliyyətin inkişafında respublikada valyuta ehtiyatlarının 

yaradılması sahəsində mövcud olan problemlər də məhz bu sahədə hüquqi bazanın 

boşluğundan yaranırdı. Qısa müddətdən sonra manatın rubla bağlılığının aradan 

qaldırılması, manatın məzənnəsinin «dəyişkən» valyuta sistemi əsasında müəyyən 

edilməsi milli valyutamızın sağlamlaşması üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdi. 

Respublikamızda yeni prinsiplər əsasında valyuta mexanizminin yaradılmasında və 

milli valyutamızın sabitliyinin təmin olunmasında 21 oktyabr 1994-cü ildə qəbul 

olunmuş «Valyuta tənzimi haqqında» qanun mühüm addım oldu. 

Əvvəlcə hüquqi norma anlayışım araşdıraq. Ümumi şəkildə hüquqi norma 

müvafiq dövlət aktlarında nəzərdə tutulmuşvə sanksiyalaşdırılmış hüquqi 

qaydalardır. Buraya konstitusiya qanunlarında, Prezidentin fərman və 

sərəncamların Nazirlər Kabinetinin sərəncam və qərarlarında müvafiq Nazirlik və 

Komitə rəhbərlərinin qərar və əmrlərində öz əksini tapan hüquqi qaydalar daxildir. 

Konstitusiya valyuta tənzimlənməsində əsas hüquqi baza sayılsa da, burada 

valyuta tənzimlənməsinə aid heç bir konkret maddə yoxdur. Ümumiyyətlə, 

konstitusiyada gömrük sistemi barədə bir başa göstəriş olmasa da, bilavasitə 

Azərbaycanda gömrük işinin müstəqil fəaliyyət göstərməsi üçün bir neçə maddəsi 

vardır.  

Gömıük Komitəsi dövlətin icra hakimiyyəti sisteminə daxildir və digər dövlət 

orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərir. 

Konstitusiyanın 15-ci maddəsinin II bəndi bütövlükdə dövlət və iqtisadi 

inkişaf münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsinə xidmət edir: «Azərbaycanda 

dövlət bazar münasibətlərin əsasında iqtisadiyyatın inkişafına şərait yaradır, azad 
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sahibkarlığa təminat verir. İqtisadi münasibətlər inhisarçılığa və haqsız rəqabətə 

yol vermir». 

Konstitusiyada sadalanan çoxsaylı maddələrin valyuta sisteminin 

tənzimlənməsində bu və ya digər dərəcədə istifadə olunması, gömrük işinin nə 

qədər mürəkkəb və çoxşaxəli olmasına dəlalət edir. 

Valyuta tənzimlənməsində əsas baza qanunlarının da rolu böyükdür. 

Bütün qanunların normativ aktların hazırlanması dövlətin əsas qanuna 

əsaslanır. 

Valyuta tənzimlənməsi sahəsində mövcud olan qanunları iki şərti qrupa 

bölmək olar: 

a) bilavasitə valyuta məsələlərini tənzimləyən qanunlar; 

b) dolayısı ilə valyuta məsələlərini tənzimləyən qanunlar. 

Birinci qrupa «Valyuta tənzimi haqqında» AzərbaycanRespublikasının 

qanunu, «Gömrük tarifi haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu, 

Azərbaycan Respublikasının «GömrükMəcəlləsi», habelə valyuta nəzarəti ilə 

bilavasitə bağlı olan digər qanunlar daxildir. 

İkinci qrupa isə Azərbaycan Respublikasının «Vergi Məcəlləsi”, «İnzibati 

Xətalar Məcəlləsi”, «Normativ hüquqi aktlar haqqında» və s. qanunlar daxil etmək olar. 

Valyuta əməliyyatları dedikdə valyutaların göndərilməsi, köçürülməsi və 

gətirilməsi ilə əlaqədar olan bütün əməliyyatlar başa düşülür. Azərbaycan 

Respublikasında valyuta əməliyyatlarının həyata keçirilməsi məhz «Valyuta 

tənzimi haqqında» Azərbaycan Respublika-sının 21 oktyabr 1994-cü il 910 saylı 

qanunu ilə tənzimlənməyə başlandı. 

Bu qanun Azərbaycan Respublikasında valyuta əməliyyatlarımın həyata 

keçirilməsi prinsiplərini, valyuta tənzimi və valyuta nəzarəti orqanlarının 

səlahiyətlərini və funksiyalarını, hüquqi və fiziki şəxslərin valyuta sərvətlərinə 

sahib olmaq, bu sərvətdən istifadə etmək və onlar barəsində sərəncam vermək sa-

həsində hüquqlarını və vəzifələrini, valyuta qanunvericiliyinin pozulmasına görə 

məsuliyyəti müəyyən edir. Həmin qanunda göstərilir ki, rezidentlər arasında milli 

valyuta ilə hesablaşmalar heç bir məhdydiyyət qoyulmadan aparılır. Həmçinin 
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Azərbaycan Respublikasında qeyri-rezidentlər tərəfindən milli valyutanın əldə 

edilməsi və ondan istifadə olunması qaydası Azərbaycan Respublikasının Milli 

Bankı tərəfindən müəyyən edilir. Rezidentlər və qeyri-rezidentlər tərəfindən milli 

valyutanın və milli valyutada istifadə edilən qiymətli kağızların Azərbaycan 

Respublikasından çıxarılması və göndərilməsi, eləcə də Azərbaycan Respublikası 

Milli Bankının və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin birgə müəyyən 

etdikləri qaydada həyata keçirilir. 

Eyni zamanda qanunda göstərilir ki, rezidentlər Azərbaycan Respublikası 

Milli Bankının müəyyən etdiyi qaydada və məqsədlər üçün Azərbaycan 

Respublikasının daxili valyuta bazarında xarici valyutanı müstəqil ala və sata 

bilərlər. Xarici valyutanın alınıb-satılması Milli Bankın müəyyən etdiyi qaydada 

müvəkkil banklar vasitəsilə həyata keçirilir. 

Həmçinin xarici valyutamın alqı-satqısı əqdləri bilavasitə müvəkkil banklar 

arasında, eləcə də Azərbaycan Respublikası Milli Bankının müəyyən etdiyi qayda 

və şərtlər daxilində fəaliyyət göstərən valyuta birjaları vasitəsilə həyata keçirilə 

bilər vəmüvəkkil bankların iştirakı olmadan xarici valyutanın alınması və 

satılmasına icazə verilmir. Göstərilən bu müddəaların pozulması ilə bağlanan 

xarici valyutanın alqı-satqısı əqdləri etibarsız sayılır. 

Azərbaycan Respublikası Milli Bankı tərəfindən manatın sabitliyini təmin 

etmək məqsədi ilə xarici valyutaların alqı-satqısı üzrə əməliyyatlar aparılır, valyuta 

bazarına müdaxilə edir və satış məzənnəsinin alqı məzənnəsindən kənarlaşmasına 

hədd qoyur. Bildiyimiz kimi, respublika valyuta sərvətləri həm rezidentlərin, həm 

də qeyri rezidentlərin mülkiyyətində ola bilər. Onlar qanunda nəzərdə tutulmuş 

hallar istisna olmaqla, valyuta sərvətləri ilə hər hansı əqdlar bağlamaq və 

əməliyyatlar aparmaq hüququna malikdirlər. Respublikamızda valyuta sərvətləri 

üzərində mülkiyyət hüququ digər mülkiyyət obyektiləri üzərində mülkiyyət hüqu-

qu ilə dövlət tərəfindən müdafiə olunur. Azərbaycan Respublikasında qiymətli 

metallar və təbii daş-qaşla əqdlərın bağlanması qaydasını Nazirlər Kabineti Milli 

Bankla birgə müəyyən edir 
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İstər hüquqi, istərsə də fiziki şəxs olan rezidentlər Azərbaycan 

Respublikasınaköçürmək, gətirmək və göndərmək hüquqlarına malikdirlər. Onlara 

məxsus xarici valyutanın və xarici valyutada qiymətli kağızların Azərbaycan 

Respublikasına köçürülməsi və göndərilməsi, habelə Azərbaycan 

Respublikasından köçürülməsi və göndərilməsi qaydasını Milli Bank müəyyən 

edir. Həmçinin hüquqi şəxs olan rezidentlər tərəfindən qiymətli metalların, təbii 

daş-qaşların Azərbaycan Respublikasından çıxarılması və göndərilməsi, habelə 

Azərbaycan Respublikasına gətirlilməsi qaydasını Nazirlər Kabineti müəyyən edir.

  

Ümumiyyətlə, götürdükdə valyuta nəzarətinin məqsədi valyuta əməliyyatları 

aparılarkən valyuta qanunvericiliyinə əməl olunmasını təmin etməkdir. 

Azərbaycan Respublikasında valyuta nəzarətinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır: 

a) aparılan valyuta əməliyyatlarının qüvvədə olan qanunvericiliyə 

uyğunluğu və bunun üçün lisenziya və icazələrin olmasını müəyyən etmək. Yəni 

ölkələrdəki valyuta münasibətləri sabitləşdirilməli, milli valyutanın 

möhkəmləndirilməsi həyata keçirilməlidir; 

b) dövlət qarşısında xarici valyuta üzrə və Azərbaycan Respublikasının 

valyuta bazarında valyutanın satışı üzrə öhdəliklərin rezidentlər tərəfindən 

yerinə yetirilməsi vəziyyətini yoxlamaq; 

c) xarici valyuta ilə ödənişlərin əsaslandırılmış olduğunuyoxlamaq; 

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

əməliyyatları üzrə uçot və hesabatın tamlığı obyektivliyini yoxlamaq; 

Məlum olduğu kimi konkret dövr üçün baş verən valyuta əməliyyatları öz 

əksini hesabatlarda tapır. Ölkənin valyuta əməliyyatdan haqqında düzgün 

informasiya almaq üçün əsasən bu hesabatlardan istifadə edib, ölkədaxili valyuta 

siyasətinin cari və perspektiv istiqamətləri müəyyən edilir. 

«Valyuta tənzimi» haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən 

Azərbaycan Respublikasında valyuta nəzarəti valyuta nəzarəti orqanları və onların 

agentləri tərəfindən həyata keçirilir. Valyuta nəzarəti orqanları Milli Bank və 
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Dövlət Gömrük Komitəsidir. Valyuta nəzarəti agentləri isə Milli Bank qarşısında 

hesabat verən müvəkkil banklardır. 

II FƏSİL. VALYUTA ƏMƏLİYYATLARININ UÇOTU 

2.1. Xarici valyuta hesablarında əməliyyatların uçotunun 

xüsusiyyətləri 

 

Rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin valyuta ilə əməliyyatlar aparmaları üçün 

onların hər hansı bir müvəkkil bankda hesaba malik olmaları lazımdır. 

Rezidentlər müvəkkil banklarda xarici valyuta hesablarına malik ola bilərlər. 

Dövlətin Mərkəzi Bankı tərəfindən başqa hal müəyyən edilmədikdə rezident 

müəssisə və təşkilatlar əldə etdikləri xarici valyutanı məcburi şəkildə müvəkkil 

banklardakı öz hesablarına köçürməlidirlər. Bundan başqa rezidentlər dövlətin 

Mərkəzi Bankının müəyyən etdiyi hallarda ölkə hüdudlarından kənarda da xarici 

valyutada hesab aça bilərlər. 

Qeyri-rezidentlərə gəldikdə isə onlar müvəkkil banklarda xarici valyutada və 

milli valyutada öz hesablarını aça bilərlər. Rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin 

bank hesablarını aşağıdakı növlərə bölmək olar: 

• Cari hesablar - hüquqi şəxslərin, onların filial, nümayəndəlik və digər 

ayrıca bölmələrin, həmçinin də fərdi sahibkarların aparılması üçün açılır. Büdcə 

təşkilatlarına cari hesablar yalnız xarici dövlət və hüquqi şəxslər tərəfindən 

məqsədli təyinat üzrə verilən yardım və qrantların alınması və istifadəsi üzrə bank 

əməliyyatlarının aparılması üçün açılır. Cari hesabları da öz növbəsində iki yerə 

bölmək olar: 

Müvəqqəti cari hesablar - təsərrüfat ortaqlıqları, cəmiyyətləri, kooperativlər 

və digər təsərrüfat subyektlərinə onların dövlət qeydiyyatına almanadək müvafiq 

olaraq nizamnamə, şərikli kapitallarının, habelə payların ödənilməsi üçün açılır. 

Xüsusi cari hesablar - bunlara məhkəmələrin və məhkəmə icraçısı 

qurumlarının depozit hesabları, habelə notariusların depozit, sığorta girovu və 

zəmanət kassası hesabları aiddir. 
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• Cari subhesablar - huqüqi şəxslərə onların regional fəaliyyətləri ilə əlaqədar 

filial və nümayəndəlik statusu daşımayan və olduğu yerdən kənarda yerləşən 

struktur bölmələrinə açılır. Bu hesablara daxil olan vəsaitlər həmin struktur 

bölmələrinin işçilərinin əmək haqları və əmək haqqı ilə bağlı digər məcburi 

köçürmələrin, habelə bu qurumların fəaliyyətini təmin edən zəruri 

kommunal xərclərin ödənilməsi üzrə ödənişləri istisna olmaqla, baş 

təşkilatın cari hesabına köçürülməlidir. 

• Ssuda hesabları - bankın müştərilərə verdiyi kreditlərin uçotu üçün, kredit 

müqaviləsində nəzərdə tutulduğu hallarda isə, həmçinin kredit vəsaitlərinnin 

istifadəsi və ödənilməsi ilə bağlı bank əməliyyatlarının aparılması üçün 

açılır. 

• Əmanət (depozit) hesabları bank əmanəti (depozit) müqaviləsinə əsasən 

müştərilərin (hesab sahiblərinin) əmanətlərinin uçotu, pul vəsaitlərinin 

əmanətlərə cəlb edilməsi və müvafiq əməliyyatların aparılması üçün açılır. 

• Müxbir hesablar - bankların özlərinin və müştərilərinin bank 

əməliyyatlarının aparılması məqsədilə yerli və xarici banklar üçün açılır. 

Onu da qeyd edək ki, qüvvədə olan qanunvericilik normalarının tələblərinə 

görə müştərilər (hesab sahibləri) bank hesabları açarkən, bankları seçməkdə 

müstəqildirlər, habelə onlar bir və ya bir neçə bankda hesab aça bilərlər, lakin 

xarici valyutada bank hesabları yalnız və yalnız müvəkkil banklarda açıla bilər. 

Müvəkkil banklar tərəfindən rezidentlərin xarici valyutada və qeyri-

rezidentlərin xarici valyutada və milli valyutada hesablarının açılması, onlardan 

istifadə edilməsi və bu hesablar üzrə digər əməliyyatların aparılması qaydasını bir 

qayda olaraq Milli Bank müəyyən edir. 

Azərbaycan respublikasının qanunvericiliyinin müddəalarına görə üzərində 

valyuta nəzarəti həyata keçirilən valyuta əməliyyatları onları həyata keçirən 

subyektlərə görə rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin valyuta əməliyyatlarına 

bölünür. 

Rezidentlərin valyuta əməliyyatları: 

a) Hüquqi şəxs olan rezidentlərin valyuta əməliyyatları; 
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Ölkəmizdə hüquqi şəxs olan rezidentlər tərəfindən cari valyuta 

əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Kapitalın 

hərəkəti ilə bağlı valyuta əməliyyatlarına gəlincə isə onlar hüquqi şəxs olan 

rezidentlər tərəfindən Milli Bankın müəyyən etdiyi qaydada aparılır. Hüquqi şəxs 

olan rezidentlər valyuta sərvətlərini köçürmə yolu ilə dövlətin ərazisinə gətirmək 

və bu ərazidən çıxarmaq, habelə gömrük proseduralarına əməl etməklə nağd 

şəkildə ölkəyə gətirmə və ölkədən çıxarmaq hüququna malikdirlər. Hüquqi şəxs 

olan rezidentlər tərəfindən valyuta sərvətlərinin ölkə ərazisinə köçürülməsi və 

nağdşəkildə gətirilməsi, habelə bu ərazidən köçürülməsi və nağd şəkildə 

çıxarılması qaydalarının da bank işini həyata keçirən mərkəzi orqan (Milli Bank) 

müəyyən edir. Hüquqi şəxs olan rezidentlər tərəfindən qiymətli metalların, təbii 

daş-qaşların dövlət ərazisindən çıxarılması və göndərilməsi, habelə onların ölkə 

ərazisinə gətirməsi qaydası Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

tərəfindən müəyyən edilir. Azərbaycan Respublikası ərazisində xarici 

investisiyaların iştirakı ilə hüquqi şəxslərin öz məhsulunun ixracından əldə 

etdikləri valyuta hasilatından istifadə etməsi qaydası isə «Xarici investisiyaların 

qorunması haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə müəyyən edilir. 

b) Fiziki şəxs olan rezidentlərin valyuta əməliyyatı; 

Fiziki şəxs olan rezidentlər əvvəllər ölkəyə köçürdükləri valyuta sərvətlərini 

ölkə ərazisindən maneəsiz köçürmək hüququna malikdirlər. Onlar köçürülmüş 

valyuta sərvətlərini yalnız Milli Bankın müəyyən etdiyi qaydalara uyğun olaraq 

müvəkkil banklar tərəfindən verilmiş arayışlar əsasında gömrük proseduralarına 

riayət etməklə, lakin heç bir arayış təqdim etmədən nağd şəkildə gətirə bilərlər. 

Fiziki şəxs olan rezidentlər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisinə 

gətirilən valyuta sərvətlərinin məbləği müəyyən olunmuş məbləğdən 50 (əlli) min 

ABŞ dolları ekvivalentindən artıq olduqda, gömrük orqanları vəsaitlərin məbləği, 

gətirmə tarixi, gətirmiş şəxs və onların gətirdiyi ölkə barəsində məlumatı 7 (yeddi) 

gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Milli Bankına və müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanına təqdim edir. Fiziki şəxs olan rezidentlər Azərbaycan 

Respublikasına əvvəllər nağd şəkildə gətirilmiş 50 (əlli) min ABŞ dolları 
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ekvivalentinədək valyuta sərvətlərini onların gətirilməsini təsdiqləyən gömrük sə-

nədləri əsasında Azərbaycan Respublikasından kənara köçürə bilərlər. Onlar 

respublika ərazisinə əvvəllər nağd şəkildə gətirilmiş valyuta sərvətlərindən 50 (əlli) 

min ABŞ dolları ekvivalentindən artıq məbləğdə valyuta sərvətlərini Azərbaycan 

Respublikasından kənara köçürüldükdə, valyuta gətirən ölkənin müvafiq bank və 

ya digər kredit təşkilatı tərəfindən bu vəsaitin ona nağd şəkildə verilməsini təsdiq 

edən arayış təqdim etməlidirlər, əvvəllər nağd şəkildə gətirilmiş 50 (əlli) min ABŞ 

dolları ekvivalentinədək valyuta sərvətlərini isə onlar sadəcə gömrük 

proseduralarına əməl etməklə Azərbaycan Respublikasından nağd şəkildə çıxara 

bilərlər. «Valyuta tənzimi haqqında» Azərbaycan Respublikası qanunun da 

müvafiq maddələrinin tələblərinə görə Azərbaycan Respublikasına köçürülmüş və 

ya nağd gətirilmiş valyuta sərvətləri istisna olmaqla fiziki şəxs olan rezidentlərin 

digər valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasından köçürülmək və gömrük 

proseduralarına əməl etməklə nağd çıxarılması qaydalarının Azərbaycan 

Respublikasının Milli Bankı, valyuta sərvətlərinin nağd çıxarılması zamanı 

ödənilməli olan rüsumların dərəcəsin isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən 

edir. Bundan başqa yuxarıda da qeyd edildiyi kimi fiziki şəxs olan rezidentlər 

özlərinin valyuta vəsaitlərini, o cümlədən Azərbaycan Respublikanda əldə etdiyi 

vəsaitini müvəkkil banklarda olan valyuta hesablarına sərbəst daxil edə bilərlər. 

Qanunvericilikdə valyuta nəzarətinin həyata keçirilməsinin bir elementi kimi 

istər fiziki, istərsə də hüquqi şəxs olan rezidentlərin hesabından köçürülmələrin 

konkret siyahısı da müəyyən edilib. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının 

rezidentlərinin hesablarından vəsaitlər aşağıdakı istiqamətlərdə köçürülə bilər: 

Respublika daxilində: 

d) respublikaya idxal olunan və respublika daxilində satılan malların, 

həmçinin respublikada göstərilən və ya respublikaya idxal olunan (rezidentlərin 

xeyrinə ölkə xaricində göstərilən) xidmətlərin müqabilində digər rezidentlərin və 

ya qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən filialların, 

nümayəndəliklərinin, digər ayrıca bölmələrinin və ya qeyri-rezident tərəfindən 

müvəkkil edilmiş hər hansı bir şəxsin xeyrinə ünvanlanmış köçürmələr; 
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e) Azərbaycan Respublikasının digər rezidentlərinin nizamnamə 

kapitalında iştirak; 

f) qrant, ianə, sosial yardım və sponsorluq; 

ç) kreditlərin və kredit faizlərinin ödənilməsi üçün köçürmələr; 

g) müvəkkil banklarda depozitlərin yerləşdirilməsi üçün köçürmələr; 

h) manata və ya digər valyutalara konvertasiya olmaq üçün köçürmələr; 

ə) rezidentin respublika daxilində yerləşən filial və nümayəndəliklərinə, digər 

ayrıca bölmələrinə, tabelikdə olan müəssisələrəünvanlanmış və ya həmin 

müəssisələrdən baş idarələrinə məqsədlənmiş köçürmələr (baş idarənin müvafiq 

qərarı olduğu halda); 

i) təsisçilərə dividentlərin ödənilməsi üçün; 

j) rezidentin özünün digər müvəkkil banklarda olan valyuta hesablarına 

köçürmələr; 

Respublikadan kənara: 

4. İdxal müqaviləsi üzrə respublikaya gətirilən malların, həmçinin 

respublikada idxal olunan xidmətlərin müqabilində köçürülən vəsaitlər. Bu 

hallarda ödəniş aşağıdakı üsullarla aparıla bilər: 

• avans ödənişləri - avans yolu ilə ödənilmiş məbləğin müqabilində 365 

təqvim günü müddətində mallar ölkəyə idxal edilməli, işlər görülməli və ya 

xidmətlər göstərilməlidir. Həmin müddət ərzində mallar idxal edilmədikdə, 

işlər görülmədikdə, xidmətlər göstərilmədik- də və ya avans yolu ilə 

ödənilmiş məbləğ geri qaytarılmadıqda müvəkkil bank əməliyyatla əlaqədar 

bütün sənədləri (müqavilə, invoys, ödəniş sənədləri, bankın və rezidentin 

əsaslandırılmış izahatı və s.) əlavə, edilmə- dikdə Milli Banka məlumat 

verməlidir. 

• Mallar idxal edildikdən sonra, işlər görüldükdən və ya xidmətlər 

göstərildikdən sonra ödənişlər - bu halda idxal müqaviləsi və gömrük 

bəyannaməsinin əslində (üz tərəfində) ödənişin həyata keçirilməsi barədə 

qeyd aparılır, qeydiyyat bankın məsul işçişinin imzası, ştampı ilə təsdiq 

edilir və həmin sənədlərin surətləri bankda saxlanılır. Ödəniş işlərin 
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görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar olduqda, banka idxal 

gömrük bəyannaməsinin əvəzinə işlərin görülməsi və ya xidmətin 

göstərilməsini təsdiq edən sənəd təqdim olunmalıdır; 

5. reeksport və vasitəçilik üzrə köçürmələr - belə göçürmələr malı alan və ya 

xidmətlər göstərilən ölkədən vəsaitlər daxil olunanadək icra edilərsə, bu halda 

avans ödənişi rejimi tətbiq olunur; 

6. icra olunmamış ixrac müqavilələri üzrə geri qaytarılan vəsaitlər; 

ç) rezidentlərin xaricdə yerləşən filial və nümayəndəliklərinə, həmçinin 

törəmə və tabelikdə olan müəssisələrinə məqsədliköçürmələr; 

7. vergi qanunvericiliyinə riayət etmək şərti ilə, rezidentlərin xarici 

təsisçilərinə dividentlərin ödənilməsi məqsədi ilə köçürmələri; 

8. xarici banklardan cəlb edilmiş kreditlərin və kredit faizlərin ödənilməsinə 

yönəlmiş köçürmələr; Bu hallarda rezidentlər kredit müqaviləsini, həmin vəsaitin 

ölkə daxilində istifadəsini və ya bu vəsaitlər hesabına alınmış malların və 

xidmətlərin idxal olunmasını təsdiq edən sənədlərin əslini banka təqdim etməklə 

ödənişləri apara bilər. Köçürmə həyata keçirdikdən sonra sənədlərin surətləri 

bankda saxlanılmalıdır. Əgər kredit ölkədən kənarda istifadə olunubsa, həmin 

kreditin və kredit faizlərinin ödənilməsi üçün Milli Bankın fərdi icazəsi tələb 

olunur; 

ə) xarici müəssisə və təşkilatlardan cəlb olunmuş maliyyə yardımlarının, digər 

borcalmaların və onlar üzrə faizlərin ödənilməsinə yönəldilmitş köçürmələr. Bu 

hallarda rezidentlər müəyyən edilmiş sənədləri banka təqdim edilməklə ödənişləri 

apara bilər. Köçürmə həyata keçirildikdən sonra sənədlərin surətləri bankda 

saxlanılmalıdır. Əgər cəlb olunmuş maliyyə yardımları, digər borcalmalar ölkədən 

kənarda istifadə olunubsa, həmin borcların və ya onlar üzrə faizlərin ödənilməsi 

üçün Milli Bankın fərdi icazəsi tələb olunur; 

9. əvvəllər Azərbaycan Respublikasına köçürülmüş xarici valyuta vəsaitləri; 

Bu halda pul vəsaitinin həmin rezidentin hesabına əvvəllər köçürülməsini sübut 

edən bank hesabından çıxarış təqdim edilməklə maneəsiz icra edilə bilər; 
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10. əvvəllər Azərbaycan Respublikasına nağd şəkildə gətirilmiş xarici valyuta 

vəsaitinin məbləği 10 (on) min ABŞ dolları ekvivalentinədək olduqda «Sərnişin 

gömrük bəyannaməsi», 10 (on) min ABŞ dolları ekvivalentindən artıq olduqda 

«Sərnişin gömrük bəyannaməsi» və «Gömrük vəsiqəsi», eyni zamanda, fiziki 

şəxsin Azərbaycan Respublikasına daxil olmasını təsdiq edən viza qeydiyyatı olan 

(viza rejimi tətbiq edilən ölkədən gətirilərsə) pasportu təqdim edilməlidir. Əvvəllər 

nağd şəkildə gətirilmiş xarici valyuta vəsaitlərinin məbləği 50 (əlli) min ABŞ 

dolları ekvivalentindən artıq olarsa, əlavə olaraq, valyuta gətirilən ölkənin müvafiq 

bank və ya digər kredit təşkilatı tərəfindən bu vəsaitin ona nağd şəkildə verilməsini 

təsdiq edən sənədlər ( bank hesabından çıxarış, kassa qəbzləri və s.) təqdim 

edilməlidir. Təqdim edilmiş sənədlərin əslində (üz tərəfində) ödənişin həyata 

keçirilməsi barədə bankın məsul işçisinin imzası və ştampı ilə təsdiq edilmiş 

qeydiyyat aparıldıqdan sonra, onların və viza qeydiyyatının surəti bankda 

saxlanılır. 

ğ) şəxsi məqsədlər üçün xırda köçürmələr. Hər bir rezident fiziki şəxs 

müvəkkil banklardakı hesabları vasitəsilə bir əməliyyat günü ərzində 500 ( beş 

yüz) ABŞ dolları ekvivalentinədək məbləğdə xarici valyuta ödənişin məqsədi 

göstərilməklə sərbəst şəkildə ölkədən xaricə köçürə bilər. 

Şəxsi məqsədlər üçün iri köçürmələr. Hər bir rezident fiziki şəxs müvəkkil 

banklardakı hesabları vasitəsilə xarici ölkələrdə yaşayan və ya müvəqqəti qalan 

yaxın qohumlarına (yaxın qohum kimi ata, ana, ər, arvad, oğul, qız, qardaş, bacı, 

övladlığa götürülənlər nəzərdə tutulur) 500 (beş yüz) ABŞ dolları ekvivalentindən 

yuxarı məbləğdə xarici valyutanı təsdiqedici sənədləri təqdim etməklə sərbəst 

şəkildə köçürə bilər. Belə iri köçürmələr ildə 10000 (on min) ABŞ dolları 

ekvivalentinədək məbləğdə aparıla bilər. Banklar tərəfindən rezident fiziki 

şəxslərin şəxsi məqsədlər üçün iri köçürülmələri icra edərkən xüsusi ərizə forması 

doldurulmalı və təsdiqedici sənədlərin surətləri ilə birlikdə bankda saxlanmalıdır. 

Köçürülmələrin sağlam xarakter daşıması şübhə doğurmazsa Milli Bank 

bankların vəsaitləri əsasında müəyyən edilmiş indikativ limit məbləğindən artıq 

köçürülmələrə icazə verə bilər. 
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11. pensiyalar, məhkəmə, arbitraj, notarial və digər inzibati orqanların 

xərcləri, məhkəmə orqanlarının qərarları əsasında ödənilən alimentlər və digər 

oxşar köçürmələr; 

12. digər məqsədlərlə: 

• beynəlxalq təşkilatlarda, konfranslarda, sərgilərdə iştirak haqları; 

• xarici ölkələrin dövri nəşrlərinə yazılmış haqları; elanların yerləşdirilməsi 

haqları; 

• qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən respublika kənarına ödənilən vergilər, 

rüsumlar və cərimələr; 

• təhsil, müalicə haqlarının ödənilməsi və bu məqsədlərlə respublika 

vətəndaşlarına göstərilmiş maddi yardım üçün köçürmələr; 

• müəlliflik hüquqlarından istifadə haqlarının və françayzinqin ödənilməsi 

üçün köçürmələr. 

Bu hallarda ödənişin məqsədini və məbləğini təsdiqləyən müqavilələr, 

arayışlar, invoys və ya digər təsdiqedici sənədlərin əsli müvəkkil banka təqdim 

edilir, müvəkkil bank təqdim olunmuş sənədlərin əməliyyatın elan edilmiş 

məqsədini əsaslandırdığına əmin olarsa, onları məqbul sayarsa və ümumiyyətlə, 

əməliyyatın sağlam xarakteri şübhə doğurmazsa ödənişi icra edə bilər. Təqdim 

edilmiş sənədlərin üzərində bankın qeydiyyatı aparıldıqdan sonra surəti bankda 

saxlanılır. 

Qeyri-rezidentlərin valyuta əməliyyatları: 

Qeyri-rezidentlərin valyuta əməliyyatlarına gəldikdə isə onu demək olar ki, 

qeyri-rezidentlər valyuta sərvətlərini köçürmə yolu ilə ölkəyə gətirmək və ölkədən 

çıxarmaq, habelə gömrük proseduralarına əməl etməklə nağd şəkildə ölkəyə 

gətirmək və çıxarmaq hüququna malikdirlər. O cümlədən qeyri-rezidentlər ölkəyə 

əvvəllər köçürülmüş valyuta sərvətlərini bu ərazidən maneəsiz köçürə habelə, 

dövlətin bank fəaliyyətinə rəhbərlik edən mərkəzi orqanı (Milli Bank) tərəfindən 

müəyyən edildiyi qaydalara uyğun olaraq müvəkkil banklar tərəfindən verilmiş 

arayışlar əsasında gömrük proseduralarına əməl etməklə nağd şəkildə ölkə 

ərazisindən sərbəst çıxara bilərlər. Qeyri-rezidentlər valyuta sərvətlərini gömrük 
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proseduralarına riayət etməklə Azərbaycan Respublikasına nağd şəkildə gətirə 

bilərlər. Lakin onlar tərəfindən Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən valyuta 

sərvətlərinin məbləği 50 (əlli) min ABŞ dolları ekvivalentindən artıq olduqda 

gömrük orqanları vəsaitlərin məbləği gətirilmə tarixi gətirmiş şəxs və onların 

gətirdiyi ölkə barəsində məlumatları 7 (yeddi) gün müddətində Azərbaycan 

Respublikasının Milli Bankına və müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim 

edirlər. Qeyri-rezidentlər Azərbaycan Respublikasına əvvəllər nağd şəkildə 

gətirilmiş 50 (əlli) min ABŞ dolları ekvivalentinədək valyuta sərvətlərini onların 

gətirilməsini təsdiqləyən gömrük sənədləri əsasında Azərbaycan Respublikasından 

kənara köçürə bilərlər. Qeyri-rezidentlər Azərbaycan Respublikasına əvvəllər nağd 

şəkildə gətirilmiş valyuta sərvətlərindən 50 (əlli) min ABŞ dolları ekvivalentindən 

artıq məbləğdə valyuta sərvətlərini Azərbaycan Respublikasından kənara 

köçürüldükdə, valyuta gətirilən ölkəninmüvayiq bank və ya digər kredit təşkilatı 

tərəfindən bu vəsaitin ona nağd şəkildə verilməsini təsdiq edən arayış təqdim 

etməlidir. 

Fiziki şəxs olan qeyri-rezident isə Azərbaycan Respublikasına əvvəllər nağd 

şəkildə gətirilmiş 50 (əlli) min ABŞ dolları ekvivalentinədək valyuta vəsaitləri 

gömrük proseduralarına əməl etməklə Azərbaycan Respublikasından nağd şəkildə 

çıxara bilərlər. Yuxarıda qeyd edilənlərə müvafiq qaydada Azərbaycan Res-

publikasına köçürülmüş və ya nağd gətirilmiş valyuta sərvətləri istisna olmaqla 

fiziki şəxs olan qeyri-rezidentlərin digər valyuta sərvətlərinin Azərbaycan 

Respublikasından köçürülməsi və gömrük proseduralarına əməl etməklə nağd 

çıxarılması qaydalarını Azərbaycan Respublikası Milli Bankı müəyyən edir. 

Azərbaycan Respublikasında qeyri-rezidentlərinin hesablarından vəsaitlərin 

köçürülməsi isə yalnız aşağıdakı hallarda yol verilə bilər: 

Respublika daxilində: 

- Respublikaya idxal olunan və respublika daxilində satılan malların, 

həmçinin respublikada göstərilən və ya respublikaya idxal olunan (Azərbaycan 

Respublikası ərazisində təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olan qeyri-rezidentlərin 

xeyrinə ölkə xaricində göstərilən) xidmətlərin müqabilində digər rezidentlərin və 
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ya qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən filiallarının, 

nümayəndəliklərinin və ya qeyri-rezident tərəfindən müvəkkil edilmiş hər hansı bir 

şəxsin xeyrinə ünvanlanmış köçürmələr; 

- Azərbaycan Respublikasının rezidentlərinin nizamnamə kapitalında 

iştirak; 

- qrant, ianə, sosial yardım və sponsorluq; 

ç) kreditlərin və kredit faizlərinin ödənilməsi üçün; 

- müvəkkil banklarda depozitlərin yerləşdirilməsi üçün; 

- manata və ya digər valyutalara konversiya olunmaq üçün; 

ə) qeyri-rezidentin respublika daxilində yerləşən filial vənümayəndəliklərinə, 

digər ayrıca bölmələrinə, tabelikdə olan müəssisələrinə ünvanlanmış və ya həmin 

müəssisələrdən baş idarələrinə məqsədlənmiş köçürmələr (baş idarənin müvafiq 

qərarı olduğu halda); 

- təsisçilərə dividentlərin ödənilməsi üçün; 

- qeyri-rezidentin özünü digər müvəkkil banklarda olanvalyuta hesablarına 

köçürmələr; 

Respublikadan kənara: 

5. idxal müqavilələri üzrə respublikaya gətirilən malların (işlərin, 

xidmətlərin), həmçinin respublikada göstərilən və ya idxal olunan xidmətlərin 

müqabilində köçürülən vəsaitlər. Bu əməliyyatlar aşağıda göstərildiyi kimi aparıla 

bilər: 

• avans ödənişləri - avans yolu ilə ödənilmiş məbləğin müqabilində 365 

təqvim günü müddətində mallar ölkəyə daxil edilməli, işlər görülməli və ya 

xidmətlər göstərilməlidir. Həmin müddət ərzində mallar idxal edilmədikdə, 

işlər görülmədikdə, xidmətlər göstərilmədik- də və ya avans yolu ödənilmiş 

məbləğ geri qaytarılmadıqda müvəkkil bank əməliyyatla əlaqədar bütün 

sənədləri (müqavilə, invoys, ödəniş sənədləri, bankın və ya qeyri-rezidentin 

əsaslandırılmış izahatı və s.) əlavə etməklə Milli Banka məlumat verməlidir. 

• Mallar idxal edildikdən və ya xidmətlər göstərildikdən sonra - bu halda 

göçürmələr icra edilərsə, idxal müqavilələrin və gömrük bəyannaməsinin 
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əslində (üz tərəfində) ödənişin həyata keçirilməsi barədə qeyd aparılır, 

qeydiyyat bankın məsul işçisinin imzası, ştampı ilə təsdiq edilir və həmin 

sənədlərin surətləri bankda saxlanılır. Ödəniş işlərin görülməsi, xidmətlərin 

göstərilməsi ilə əlaqədar olduqda, banka, idxal gömrük bəyannaməsinin 

əvəzinə işin görülməsini, xidmətin göstərilməsini təsdiq edən sənəd təqdim 

olunmalıdır. 

İdxal müqavilələri üzrə malın (işin, xidmətin) dəyərini yalnız malı alan 

(işgörən, xidmət göstərən) təşkilat ödəyə bilər. İdxal müqavilələrinin dəyərinin 

üçüncü şəxs tərəfindən ödənilməsinə Milli Bankın fərdi icazəsi ilə yol verilir. 

Müqavilədə mal göndərənə (işgörənə, xidmət göstərənə) ödəniləcək vəsaitlərin 

üçüncü şəxsin bank hesabına ödənilməsi nəzərdə tutularsa, belə ödənişlər icra edilə 

bilər; 

6. xarici banklardan cəlb edilmiş kreditlərin və kredit faizlərinin 

ödənilməsinə yönəldilmiş köçürmələr: Bu hallarda qeyri- rezidentlər kredit 

müqaviləsini, həmin vəsaitin ölkə daxilində istifadəsini və ya vəsaitlər hesabına 

alınmış maların və xidmətlərin idxal olunmasını təsdiq edən sənədlərin əslini 

banka təqdim etməklə ödənişləri apara bilər. Köçürmə həyata keçirildikdən sonra 

sənədlərin surətləri bankda saxlanılmalıdır. Əgər kredit ölkədən kənarda istifadə 

olunubsa, həmin kreditin və ya kredit faizlərinin ödənilməsi üçün Milli Bankın 

fərdi icazəsi tələb olunur. 

7. xarici müəssisə və təşkilatlardan cəlb olunmuş maliyyə yardımlarının, 

digər borclarının və onlar üzrə faizlərin ödənilməsinə yönəldilmiş köçürmələr; Bu 

hallarda rezidentlər müəyyən edilmiş sənədləri banka təqdim etməklə ödənişləri 

apara bilər. Köçürmə həyata keçirildikdən sonra sənədlərin surətləri bankda 

saxlanılmalıdır. Əgər cəlb olunmuş maliyyə yardımları, digər borcalmalar ölkədən 

kənarda istifadə olunubsa, həmin borcların və ya onlar üzrə faizlərin ödənilməsi 

üçün Milli Bankın fərdi icazəsi tələb olunur. 

ç) əvvəllər Azərbaycan Respublikasına köçürülmüş xarici valyuta vəsaitləri; 

Bu halda ödəniş, pul vəsaitinin həmin qeyri- rezidentin hesabına əvvəllər 
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köçürülməsini sübut edən bank hesabından çıxarış təqdim edilməklə maneəsiz icra 

edilə bilər. 

8. əvvəllər Azərbaycan Respublikasına nağd şəkildə gətirilmiş xarici valyuta 

vəsaitləri; ödənişin icrası üçün müvəkkil banka nağd şəkildə gətirilmiş xarici 

valyuta vəsaitinin məbləği 10 (on) min ABŞ dolları ekvivalentinədək olduqda 

«Sərnişin gömrük bəyannaməsi», 10 (on) min ABŞ dolları ekvivalentindən artıq 

olduqda «Sərnişin gömrük bəyannaməsi)) və «Gömrük vəsiqəsi)), eyni zamanda, 

fiziki şəxsin Azərbaycan Respublikasına daxil olmasını təsdiq edən viza qeydiyyatı 

olan (viza rejimi tətbiq edilən ölkədən gətirilərsə) pasportu təqdim edilməlidir. 

Əvvəllər nağd şəkildə gətirilmiş xarici valyuta vəsaitlərinin məbləği 50 (əlli) min 

ABŞ dolları ekvivalentindən artıq olarsa, əlavə olaraq valyuta gətirən ölkənin 

müvafiq bank və ya digər kredit təşkilatı tərəfindən bu vəsaitin ona nağd şəkildə 

verilməisini təsdiq edən sənədlər (bank hesabından çıxarış, kassa qəbzləri və s.) 

təqdim edilməlidir. Təqdim edilmiş sənədlərin əslində (üz tərəfində) ödənişin 

həyata keçirilməsi barədə bankın məsul işçisinin imzası və ştampı ilə təsdiq 

edilmiş qeydiyyat aparıldıqdan sonra, onların və viza qeydiyyatının surəti bankda 

saxlanılır. 

9. Respublika iqtisadiyyatına qoyulmuş xarici investisiyaların repatriasiyası; 

Xarici investisiya anlayışı altında «İnvestisiya fəaliyyəti haqqında» və «Xarici 

investisiyanın qorunması haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunlarında 

nəzərdə tutulmuş fəaliyyət başa düşülür. 

Xarici investisiyalar təsdiqləyici sənədləri təqdim etmək şərti ilə (vəsaitlərin 

nağd şəkildə respublikaya gətirilməsini sübut edən gömrük sənədləri, valyuta 

gətirilən ölkənin müvafiq bank və ya digər kredit təşkilatı tərəfindən bu vəsaitin 

ona nağd şəkildə verilməsini təsdiq edən arayış (50.000 ABŞ dolları ekvivalentin-

dən çox olduqda) və ya vəsaitlərin respublikaya köçürülməsini sübut edən 

hesabdan çıxarış və həmin vəsaitlərin müxtəlif fəaliyyət növləri obyektlərinə 

qoyulması barədə təsdiqləyici sənəd), sərbəst şəkildə repatriasiya edilə bilər. 

Bundan əlavə, müvafiq vergiləri və rüsumları ödədikdən sonra xarici 

investisiyaların investisiya ilə əlaqədar qanuni əsaslarla əldə etdikləri gəlirləri və 
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başqa məbləğləri, o cümlədən kompensasiyaları və zərərin ödənilməsi məbləğlərini 

xaricə köçürülməsinə icazə verilir. Vergilərin ödənilməsi faktı vergi orqanlarının 

və agentlərinin müvafiq arayışı ilə təsdiq edilməlidir. 

c) Azərbaycan Respublikasında əldə edilmiş əmək haqqının, dividentlərin və 

digər gəlirlərin köçürülməsi; bu halda banka aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir: 

• Fiziki şəxs qeyri-rezidentlər dividentləri, faiz gəlirlərini, əmək haqqını və 

ona bərabər digər gəlirlərini köçürərkən həmin vəsaitlər üzrə ödəmə 

mənbəyində vergilərin tutulması barədə arayış; 

• Bütün digər hallarda əməliyyat üzrə vergilərin ödənilməsi barədə vergi 

orqanlarının və ya agentlərinin arayışı; 

• digər məqsədlərlə; 

• beynəlxalq təşkilatlarda, konfranslarda, sərgilərdə iştirak haqları; 

• xarici ölkələrin dövri nəşrlərinə yazılış haqları; elanların yerləşdirilməsi 

haqları; 

• qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən respublika kənarında ödənilən vergilər, 

rüsumlar və cərimələr; 

• təhsil, müalicə haqlarının ödənilməsi və bu məqsədlərlə respublika 

vətəndaşlarına göstərilmiş maddi yardım üçün köçürmələr; 

• müəliflik hüquqlarından istifadə haqlarının və françayzinin ödənilməsi üçün 

köçürmələr. 

Bu hallarda ödənişin məqsədini və məbləğini təsdiqləyən müqavilələr, 

arayışlar, invoys və ya digər təsdiqedici sənədlərin əsli müvəkkil banka təqdim edi-

lir, müvəkkil bank təqdim olunmuş sənədlərin əməliyyatın elan edilmiş məqsədini 

əsaslandırdığına əmin olarsa, onları məğbul sayarsa və ümumiyyətlə, əməliyyatın 

sağlam xarakteri şübhə doğurmazsa ödənişi icra edə bilər. Təqdim edilmiş 

sənədlərin üzərində bankın qeydiyyatı aparıldıqdan sonra surəti bankda saxlanılır. 

g) şəxsi məqsədlər üçün xırda köçürmələr; Hər bir qeyri- rezident fiziki şəxs 

müvəkkil banklardakı hesabları vasitəsilə bir əməliyyat günü ərzində 500 (beş yüz) 

ABŞ dolları ekvivalentinədək məbləğdə xarici valyuta ödənişinin məqsədini 

göstərməklə sərbəst şəkildə ölkədən xaricə köçürə bilər. 
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Yuxarıda sadalanmayan digər əməliyyatlar sağlam xarakter daşıdıqda Milli 

Bankın fərdi icazəsi ilə aparıla bilər. 

Rezidentlər və qeyri-rezidentlər valyuta ilə əməliyyatlar apararkən hüquqlar 

əldə edirlər və vəzifələr daşıyırlar. Beləliklə, valyuta əməliyyatlarının həyata 

keçirən rezident və qeyri-rezidentlər, həmçinin milli valyuta ilə və bu valyutada 

qiymətli kağızlarla əməliyyatlar aparan qeyri-rezidentlər aşağıdakı hüquqlara 

malikdirlər: 

5. valyuta nəzarəti orqanları və agentləri tərəfindən aparılmış yoxlamaların 

nəticələri ilə tanış olmaq; 

6. valyuta nəzarəti agentlərinin fəaliyyəti barədə müvafiq valyuta nəzarəti 

orqanlarına, valyuta nəzarəti orqanlarının fəaliyyəti barədə isə Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq qaydada şikayət etmək; 

7. bu qanunla və Azərbaycan Respublikasının başqa qanunvericilik aktları 

ilə müəyyən edilmiş digər huquqları həyata keçirmək. 

Yuxarıda qeyd olunmuş hüquqlarla yanaşı valyuta əməliyyatları həyata 

keçirilən rezidentlər və qeyri-rezidentlər, həmçinin milli valyuta ilə əməliyyatlar 

aparan qeyri-rezidentlər aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirməyə borcludurlar: 

a) valyuta nəzarəti orqanları və agentlərinə valyuta nəzarəti funksiyalarının 

yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan informasiya və sənədləri təqdim etmək; 

d) valyuta nəzarəti orqanları və agentlərinə onlar tərəfindən yoxlamaların 

aparılması zamanı, eləcə də yoxlamaların nəticələri üzrə izahatlar təqdim etmək; 

e) valyuta nəzarəti orqanları və agentləri tərəfindən aparılan yoxlama 

aktlarında göstərilmiş faktlarla razılaşmadıqda aktın imzalanmasından imtina 

edilməsinin səbəbləri barədə yazılı izahat təqdim etmək; 

ç) onlar tərəfindən həyata keçirilən valyuta əməliyyatları üzrə üçot aparmaq 

və hesabat hazırlamaq, onları 5 ildən az olmayan müddətə saxlamaq; 

f) aşkara çıxarılmış pozuntuların aradan qaldırılmasına dair valyuta nəzarəti 

orqanlarının tələblərini (göstərişlərini) yerinə yetirmək; 

g) Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə müəyyənedilmiş digər 

vəzifələri yerinə yetirmək. 
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2.2. Valyuta əməliyyatlarının uçotu və sənədləşdirilməsi 

 

Əvvəlki fəsildə qeyd olunduğu kimi, xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan 

Azərbaycan müəssisələrinin valyuta əməliyyatları "Valyuta tənzimi haqqında" 21 

oktyabr 1994-cü il tarixli, 911 saylı Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə 

nizamlanır. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında valyuta əməliyyatlarının 

həyata keçirilməsi prinsiplərini, valyuta tənzimi və valyuta nəzarəti orqanlarının 

səlahiyyətlərini və funksiyalarının, hüquqi və fiziki şəxslərin valyuta sərvətlərinə 

sahib olmaq, bu sərvətlərdən istifadə etmək və onlar barəsində sərəncam vermək 

sahəsində hüquqlarını və vəzifələrini, valyuta qanunvericiliyinin pozulmasına görə 

məsuliyyəti müəyyən edir.Bu Qanuna müvafiq olaraq valyuta əməliyyatlarına 

aşağıdakılar aid edilir: 

- valyuta sərvətlərinə mülkiyyət hüququnun və digər hüquqların 

keçməsi ilə əlaqədar əməliyyatlar, o cümlədən ödəniş vasitəsi kimi xarici 

valyutadan və xarici valyutada ödəniş sənədlərindən istifadə edilməsi; 

- valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və 

göndərilməsi, eləcə də Azərbaycan Respublikasından çıxarılması və 

göndərilməsi; 

- beynəlxalq pul köçürmələrinin həyata keçirilməsi. 

Əgər müəssisə xarici iqtisadi əlaqələrin iştirakçısı kimi qeydiyyatdan 

keçirilmişdirsə, onda o, xarici sərbəst dönərli valyuta ilə əməliyyat aparmağa 

lisenziyası olan bank idarəsində valyuta hesablaşma hesabı açır. Bunun üçün 

müvəkkil banka aşağıdakı sənədlər, təqdim edilməlidir: 

-nizamnamənin təsis müqaviləsinin, qeydiyyat kartoçkalrının notarial qaydada 

təsdiq olunmuş nüsxələri; 

-imzaların və müəssisə möhürünün nümunələri olan kartoçka; 

-vergi ödəyənin qeydiyyatdan keçməsi barədə vergi müfəttişliyindən arayış; -

xarici iqtisadi əlaqələrin iştirakçısı sənədinin surəti. 

"Rezident, qeyri-rezident hüquqi və fiziki şəxslərə müvəkkil banklarda xarici 

valyuta hesabının açılması qaydası haqqında" Azərbaycan Respublikası Milli 
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Bankının 9 avqust 1995-ci il tarixli 04-28/412 N-li məktubuna müvafiq olaraq 

müəssisə manat hesablaşma hesabı olan bankda deyil, digər bankda xarici valyuta 

hesabı açarkən, manat hesabı olan bankdan arayış təqdim etməlidir. Arayış manat 

hesabı olan bankda və ya digər banklarda xarici valyuta hesabının olmamasını və 

müəssisənin vergi müfəttişliyində qeydiyyatdan keçməsini təsdiq etməlidir. 

Müəssisə və müvəkkil bank arasında xidmət göstərilməsi haqqında müqavilə 

bağlanılır. 

Rezidentlərin valyuta gəlirləri istər Azərbaycan Respublikası ərazisində 

istərsə də onun hüdudlarından kənarda məhsul (iş, xidmət) satışından və 

ixracatından xarici valyuta ilə mədaxilləri (bu gəlirlərin alınması ilə əlaqədar xarici 

valyuta ilə xərclər çıxılmaqla) hesab olunur. İxracatçıların valyuta mədaxilindən 

yükləmə - boşaltma işlərinə, malların nəql edilməsinə, saxlanılmasına və 

sığortasına xarici valyuta ilə çəkilən xərclər çıxılır. Rezidentlərin ünvanına 

köçürülmüş təmənnasız yardım, habelə kredit şəklində daxil olmuş valyuta 

vəsaitləri müəssisənin valyuta gəlirləri hesab olunmur. 

Valyuta mədaxillərinin müəssisənin valyuta hesabına daxil olması haqqında 

müvəkkil bank müəssisəyə 2 iş günü müddətində xəbər verir və ona valyuta 

hesabından çıxarış təqdim edir. Müəssisə üçün eyni zamanda 2 valyuta hesabı 

açılır-tranzit və cari. Xarici valyutanın uçotu üçün mühasibat uçotununhesablar 

planında223 saylı "Valyuta hesabı" nəzərdə tutulmuşdur. Tranzit vəcari valyuta 

hesabları üçün müvafiq olan223-1 və 223-2 N-li subhesablarından istifadə etmək 

olar. Onlar paralel olaraq aparılır. Qeyri-rezidentlərdən daxil olan valyuta 

mədaxilləri əvvəlcə tranzit valyuta hesabına köçürülür. Valyuta mədaxilinin 50 

faizini məcburi satışından sonra qalan 50 faiz cari valyuta hesabına köçürülür. 

Azərbaycan Respublikası Milli Bankının 1 noyabr 1994-cü il tarixli 05/2 N-li 

məlumatına müvafiq olaraq rezident müəssisələr Azərbaycan Respublikası 

ərazisində məhsulların (işləri, xidmətləri) sərbəst dönərli valyutaya qüvvədə olan 

valyuta qanunvericiliyində nəzərdə tutulduğu hallarda Azərbaycan Respublikası 

Milli Bankının resenziyasına əsasən sata bilərlər. Əgər Respublika ərazisində 

satılmış malların və ya göstərilmiş xidmətlərin müqabilində ödənilən vəsaitlər 
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respublika xaricindəki hesablardan köçürülərsə, o zaman belə daxilolmalara yol 

verilmir. Qalan digər hallarda hesablara valyutanın daxilolması məhdudlaşdırılır. 

Azərbaycan Respublikası Milli Bankının İdarə Heyətinin 25 iyul 1997-ci il tarixli 

qərarı ilə təsdiq edilmişdir. (Protokol N-13, reystir N-98) "Azərbaycan 

Respublikasında rezident və qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respublikası 

müvəkkil banklarındakı xarici valyuta hesablarının rejimi haqqında qaydalar"a 

müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının rezidentlərinin hesablarından vəsaitlər 

aşağıdakı istiqamətlərdə köçürülə bilər: 

Respublika daxilində: 

a) respublikaya daxil olmuş və respublika daxilində satılmış malların, 

həmçinin respublikada göstərilmiş və ya respublikaya idxal olunmuş xidmətlərin 

müqabilində digər rezidentlərin və ya qeyri-rezidentlərin Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində yerləşən filiallarının, nümayəndəliklərinin və ya qeyri-

rezident tərəfindən müvəkkil edilmiş hər hansı bir şəxsin xeyrinə ünvanlanmış 

köçürmələr, 

b) təsis müqavilələrinə əsasən Azərbaycan Respublikasının digər 

rezidentlərinin nizamnamə fondlarında iştirak; 

v) ianə, sosial yardım və sponsorluq; q) kreditlərin və kredit faizlərinin 

ödənilməsi üçün; 

q) Azərbaycan Respublikasının müvəkkil banklarında depozitlərin 

yerləşdirilməsi üçün; 

ğ) manata və digər valyutalara konvertasiya olunmaq üçün; 

e) Azərbaycan Respublikası rezidentlərinin respublika daxilində yerləşən 

filial və nümayəndəliklərinə, həmçinin törəmə və tabellikdə olan müəssisələrə 

ünvanlandırılmış köçürmələr (baş idarənin müvafiq qərarı olduğu halda), 

həmçinin həmin müəssisələrdən baş idarələrinə məqsədlənmiş köçürmələr;  

ə) təsisçilərə dividendlərin ödənilməsi üçün; 

c) digər müvəkkil banklarda həmin rezidentlər üçün açılmış valyuta 

hesablarına; 
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z) yuxarıda sadalanmayan digər əməliyyatlar sağlam xarakter daşıdıqda Milli 

Bankın fərdi icazəsi ilə aparıla bilər. 

Respublikadan kənara: 

a) idxal kontraktları üzrə respublikaya gətirilmiş malların, həmçinin 

respublikada göstərilmiş və ya respublikaya idxal olunmuş xidmətlərin 

müqabilində köçürülən vəsaitlər. İdxal kontraktları üzrə rezidentlər hər bir kontrakt 

üzrə 10000 (on min) ABŞ dollarınadək və ya bu məbləğə ekvivalent məbləğdə 

digər valyutanı maneəsiz əvvəlcədən ödəyə bilərlər. Əməliyyatın sağlam xarakter 

daşıdığı halda, Azərbaycan Respublikası Milli Bankı bu məbləğdən də artıq olan 

avans ödənişlərinin həyata keçirilməsi üçün bankların vəsatətləri əsasında icazə 

verə bilər. Rezidentlər tərəfindən respublikadan xaricə əvvəlcədən ödənilmiş 

məbləğin müqabilində mallar respublikaya 180 təqvim günü müddətində idxal 

olunmazsa, müvəkkil bank həmin rezidentin hesablaşma hesabı üzrə bütün debet 

(köçürmə) əməliyyatlarını dayandırıb, Azərbaycan Respublikası Milli Bankına və 

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinə yazılı surətdə məlumat verməlidir. 

b) reesksport (təkrar ixrac) və vasitəçilik əməliyyatları üzrə köçürmələr. 

Malları bir xarici ölkədən alıb digərinə satdıqda, rezidentlər malın dəyərini, yalnız 

malı alan ölkədən vəsaitlər daxil olduqdan sonra, ödəyə bilərlər; 

v) icra olunmamış kontraktlar üzrə geri qaytarılan vəsaitlər;  

q) xaricdə təhsil və müalicə haqlarının ödənilməsi, həmçinin bu məqsədlərlə 

respublika vətəndaşlarına göstərilmiş maddi yardım. Bu məqsədlər üçün 

Azərbaycan Respublikasının hər bir rezident fiziki şəxsi üçün ildə 

1000$ABŞ dollarınadək (və ya bu məbləğə ekvivalent olan digər 

valyutada) maneəsiz köçürülə bilər. 

ğ) beynəlxalq təşkilatlarda, konfranslarda, sərgilərdə, forumlarda iştirak 

haqqının ödənilməsi. Bu məqsədlər üçün Azərbaycan Respublikasının hər 

bir rezident şəxsi üçün ildə 5000 ABŞ dollarınadək, (və ya bu məbləğə 

ekvivalent olan digər valyutada) sərbəst ödənilə bilər; 

d) xarici ölkələrin dövri nəşrlərinə abunə yazılışı haqqının ödənilməsi üçün. 

Bu məqsədlər üçün Azərbaycan Respublikasının hər bir rezident şəxsi üçün 



50 
 

isə 3000 ABŞ dollarınadək (və ya bu məbləğlərə ekvivalent olan digər 

valyutada) maneəsiz ötürülə bilər; 

e) Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda ödənilən 

pensiyalar,məhkəmə orqanlarının qərarları əsasında ödənilən alimentlər və 

digər köçürmələr; məhkəmə, arbitaj, notorial və digər inzibati orqanların 

xərclərinin ödənilməsinə istiqamətləndirilmiş köçürmələr; 

c) qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən respublika xaricinə ödənilən vergilər, 

rüsumlar və cərimələr; 

z) Azərbaycan Respublikası rezidentlərinin xaricdə yerləşən filial və 

nümayəndəliklərinə, həmçinin törəmə və tabelikdə olan müəssisələrə 

məqsədlənmiş köçürmələr (baş idarənin müvafiq qərarı olduğu halda), həmçinin 

müəssisədən baş idarənin hesabına məqsədlənmiş köçürmələr;  

i) Azərbaycan Respublikasında təsis olunmuş hüquqi şəxslərin, müvafiq vergi 

qanunvericiliyinə riayət etmək şərti ilə, xarici təsisçilərinə dividendlərin ödəməsi 

məqsədi ilə köçürmələr; 

ı) əvvəlcədən respublikaya köçürülmüş və ya nağd şəkildə gətirilmiş vəsaitlər 

(bu haqda gömrük bəyannaməsi təqdim edilmək şərti ilə); 

y) xarici banklardan cəlb olunmuş kreditlərin və kredit faizlərinin 

ödənilməsinə yönəldilmiş köçürmələr; 

k) xarici müəssisə və təşkilatlardan cəlb olunmuş maliyyə yardımlarının, digər 

borcların və onlar üzrə faizlərin ödənilməsinə yönəldilmiş köçürmələr; g) yuxarıda 

sadalanmayan digər əməliyyatlar, sağlam xarakter daşıdıqda, Azərbaycan 

Respublikası Milli Bankının fərdi icazəsi ilə aparıla bilər. 

Müəssisə tərəfindən valyuta hesabı yalnız bir ödəniş valyutasında və yaxud 

bir valyutadan digər valyutaya konvertasiyası zamanı əlavə xərclərə yol 

verilməməsi məqsədilə bir neçə ödəniş valyutasında açıla bilər. Axırıncı halda 

müəssisəyə hər bir valyuta növü üzrə hesabdan ayrıca çıxarış təqdim edilir. Hansı 

hesabın açılmasını müəssisə özü müəyyən edir. Valyuta hesabının açılmasına və 

onda əməliyyatların həyata keçirilməsinə görə müvəkkil banklar komissiyon 

rüsumları tuturlar ki, bu məbləğləri də müəssisələr istehsal və ya tədavül xərclərinə 
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aid edirlər.Valyuta hesablarında yazılışlar ödəniş valyutası və valyuta hesabında 

əməliyyatın başverməsi tarixinə Azərbaycan Respublikası Milli Bankının qüvvədə 

olan rəsmi məzənnəsi üzrə onun manat ekvivalentində həyata keçirilir. Azərbaycan 

Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 20 oktyabr 1995-ci il tarixli 16-3/36, 

İqtisadiyyat Nazirliyinin 6 noyabr 1995-ci il tarixli 04/1-158, Vergilər Nazirliyinin 

5 noyabr 1995-ci il tarixli 04-05/309 və Dövlət Statistika Komitəsinin 24 oktyabr 

1995-ci il tarixli 8-71 N-li izahat məktubu ilə hazırlanmış "Müəssisələrdə xarici 

valyuta vəsaitlərinin məzənnə fərqinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsi 

qaydalarına müvafiq olaraq valyuta hesabları və valyuta əməliyyatları üzrə 

məzənnə fərqləri 83 saylı "Gələcək dövrün gəlirləri" hesabında əks 

etdirilir.Müəssisənin xarici valyutasının satışı (valyuta mədaxilinin məcburi satışı 

da daxil olmaqla) 48 sayir “Sair aktivlərin satışı" hesabında əks etdirilir. Bu 

hesabın debetində satılmış xarici valyutanın balans dəyəri və bu satışla əlaqədar 

xərclər, kreditində isə satılmış valyutaya görə müəssisənin aldığı manat örtüyü 

göstərilir. Bank tərəfindən satmalı olan xarici valyutanın balans dəyəri əvvəlcə 

müəssisənin sərəncamına müvafiq olaraq yolda olan məbləğ kimi əks etdirilir, 

manat ekvivalenti hesablaşma hesabına daxil olduqda yolda olan kimi uçota alınan 

bu valyutanın dəyəri silinir. 

Müəssisə xarici valyutanı Azərbaycan Respublikasının daxili valyuta 

bazarında Azərbaycan Respublikası Milli Bankının rəsmi məzənnəsi üzrə onun 

manat ekvivalentində həyata keçirilir. 

Bu zaman müəssisə xarici valyuta alınması üçün xüsusi rizə forması ilə banka 

müraciət edir. Xarici valyutanın satın alınması zamanı onun dəyəri xarici 

valyutanın əməliyyat gününə Azərbaycan Respublikası Milli Bankının qüvvədə 

olan rəsmi məzənnəsi ilə manata çevrilməsi yolu ilə müəyyən edilmiş məbləğdə 

cari valyuta hesabında göstərilir. 

Xarici valyutanın alış məzənnəsinin Azərbaycan Respublikası Milli Bankının 

rəsmi məzənnəsindən artıq hissəsi müəssisənin əməliyyat xərcləri kimi 

göstərilir.Müəssisə hər ay valyuta hesabları üzrə qalıqları Azərbaycan Respublikası 

Milli Bankının ayın son gününə olan rəsmi məzənnəsi üzrə yenidən qiymətləndirir. 
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Bu zaman əldə olunan müsbət məzənnə fərqi əməliyyat gəlirləri, mənfi məzənnə 

fərqi isə əməliyyat xərcləri kimi uçotda əks etdirilir. 

Müəssisənin ölkə daxilində və xarici banklardakı valyuta hesablarında olan 

xarici valyuta ilə pul vəsaitlərinin mövcudluğu və hərəkətləri haqqında 

məlumatların ümumiləşdirilməsi üçün 223 N-li "Valyuta hesabı" nəzərdə tutulub. 

"Valyuta hesabına hesabların yerləşdiyi yerə görə iki subhesab açılır. 223-1 "Ölkə 

daxilindəki valyuta əməliyyatları" 223-2 "Xaricdəki valyutaəməliyyatları" 

Müəssisənin valyuta hesabına aşağıdakı mənbələrdən vəsait daxil ola bilər: 

- xarici iqtisadi fəaliyyət üzrə məhsulların, iş və xidmətlərin satışından; 

- təsisçilər tərəfindən nizamnamə kapitalına qoyuluşlar; 

- birja vasitəsilə alınan valyuta vəsaitləri; 

- xarici valyutada alınan kredit, borc vasitələri və əvəzsiz maliyyə 

yardımları;  

- ölkə daxilində məhsulların, iş və xidmətlərin xarici valyuta ilə satışı 

üzrə dövriyyələri. 

Bu halda qanunvericiliyə uyğun olaraq aşağıdakı sənədləri təqdim etməklə 

Milli Bankdan bir il müddətinə lisenziya alınmalıdır: 

a) müəssisənin nizamnaməsinin notariusda təsdiq edilmiş surəti, 

b) milli valyutada malların satılmasının və xidmətlərin 

göstərilməsinin qeyri-mümkünlüyünün səbəbləri göstərilməklə ərizəçiyə lisenziya 

verilməsinin məqsədəuyğunluğunun iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması, 

v) xarici valyuta ilə satılan malların və göstərilən xidmətlərin siyahısı,  

q) əvvəlki altı ayərzində ərizəçinin valyuta hesabları üzrə hərəkəti haqqında 

müvəkkil bankın məlumatı,  

ğ) malların satılmasından və xidmətlərin göstərilməsindən daxil olan təxmini 

aylıq vəsait,  

e) xarici hüquqi şəxslər, habelə birgə müəssisələr üçün qeydiyyat haqqında 

şəhadətnamənin notariusda təsdiq edilmiş surəti). 

Vəsaitin hesabdan silinməsi əsasən xarici valyuta ilə olan borc və öhdəliklərin 

ödənilməsi zamanı baş verir. 
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Valyuta hesabı üzrə bütün daxilolmalar, silinmələr, qalıqlar əməliyyatın baş 

verdiyi tarixə Azərbaycan Respublikası Milli Bankının qüvvədə olan rəsmi 

məzənnəsi üzrə manat ekvivalentinə uyğun olaraq uçotda əks etdirilir. Bildiymiz 

kimi xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan müəssisələr valyuta hesabı daxilində iki 

subhesab (tranzit və cari) aça bilərlər. Daxil olan vəsait öncə tranzit subhesabına, 

məcburi satışdan sonra qalan hissə cari subhesaba köçürlür.Onların hər iksinin 

sintetik uçotu223-cü hesabda aparılır.Bu hesab üzrə istifadə edilən mühasibat 

yazılışlarının nəzərdən keçirək. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, hesablaşma 

hesabında istifadə edilən mühasibat köçürmələri demək olar ki, analoji olaraq 

burada da təkrar olunur. 

 

Debet Kredit Əməliyyatın məzmunu 

223 221 Valyuta kassasından daxil olduqda 

223 302 Təsisçi tərəfindən təsis haqqı ödənib 

223 222 Yolda olan valyuta məbləği daxil olduqda 

223 341, 442 Müsbət məzənnə fərqi əks olunduqda 

302 223 Təsisçinin qoyuluşu geri qaytarıldıqda 

341, 442 223 Mənfi məzənnə fərqi əks olunduqda 

731-8 223 Valyuta vəsaitləri satıldıqda 

 

Uyğun olaraq müəssisənin bankdakı valyuta hesabına həm daxil olan, həm də 

xaric olan pul vəsaitləri eyni zamanda bankın təqdim etdiyi bank çıxarışında öz 

əksini tapır. Müəssisənin mühasibat uçotuna dair bütün jurnal- orderlərdə, dövriyyə 

cədvəlində, balansda və digər sənədlərdə bank hesablarının qalıqları və dövriyyə 

məbləğləri bank çıxarışı əsasında tərtib edilir və ona uyğun gəlməlidir. Milli 

Bankda hər dəfə manatın kursu dəyişdikdə, məzənnə fərqi valyuta hesabı üzrə 

bank çıxarışında əks etdirilir. Burada bankın adı, valyuta hesabının nömrəsi, son və 

cari əməliyyatların baş vermə tarixləri, ödəmə tapşırığının şifri və nömrəsi, 

manatla və xarici valyuta ilə mədaxil və məxarijin ümumi dövriyyələri, ilk və son 

qalıq məbləğləri göstərilir. Əyanilik üçün təsərrüfat fəaliyyətini təhlil etdiyimiz 

Bakı Şampan 
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Şərabları zavodunun timsalında nümunə təqdim edərək,valyuta 

əməliyyatlarının sənədləşdirilməsi ilə əyani şəkildə tanış olaq. 

(manatla) 

Tarix Debet Kredit Məbləğ Məzmunu 
25/04/ 
98 

223 221 245 000.00 Kassadan valyuta hesabına 
təhvil verilib 

 223 216 3 980 000.0 Alıcıdan daxil olub 
 245 

223 102 000.00 
Komunal xidmət haqqı 
ödənib 

 431 223 785 000.00 Malsatanın borcu ödənib 
 341 223 960.00 Məzənnə fərqi silinib 

 

Qeyd etdiklərimizi bank çıxarışında göstərək. 

«Azəriqazbank» SİB. 

1071089 N-li hesabdan çıxarış  

25/04/14 tarixinə 

1 ABŞ dolları = 0,78 manat 

Müx.hes. Valyuta Manat 

Debet Kredit Debet Kredit 

İlk qalıq 15/04/14 0.00 40.20 0.00 31.356 

161141 11 0.00 61.55 0.00 48.009 

161141 12 0.00 1000.00 0.00 780 

161141 7 25.62 0.00 19.9836 0.00 

161141 8 197.23 0.00 153.8394 0.00 

Məzənnə fərqi 0.00 0.00 960.00 0.00 

Yekun 222.85 1061.55 173.823 828.009 

Son qalıq 0.00 878.90 0.00 685.542 

 

Müəssisə bankdakı hesabına nağd olaraq xarici valyuta təhvil verdikdə bankın 

təqdim etdiyi üç hissədən ibarət aşağıda göstərdiyimiz formanı (qəbz,elan, order) 

doldurur. Qəbz pul verilən anda, order isə bank çıxarışı ilə birlikdə müştəriyə 

qaytarılır. 
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«Azəriqazbank» Səhmdar İnvestisiya Bankı  

«19» İyul 2014-cü il. 

Qəbz N -03 

VÖİN- 

1 3 0 0 0 5 5 5 7 

 

1071196 N-li hesaba köçürmək üçün qəbul edilib. 

 

«AVELANC LTD» firması Məbləğ 

(müəssisənin adı) Kod Valyuta Manat 

İki min ABŞ dolları 001 2 000 1.560 

(yazı ilə məbləği)    

Nizamnamə fondu    

(qoyuluşun təyinatı)    

Məmmədov Rəşadət Məmməd o.    

(pul köçürənin soyadı, adı, 
atasınınadı, imzası) 

Yekun 2 000 1.560 

 

Mühasibin imzası: __ nəzarətçi: _____ qəbul etdi xəzinədar:___________ 
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«Azəriqazbank» Səhmdar İnvestisiya Bankı 

«19» İyul il. 

Elan N -03 

VÖİN- 

1 3 0 0 0 5 5 5 7 

 

1071196 N-li hesaba köçürmək üçün qəbul edilib 

«AVELANC LTD» firması Məbləğ 
(müəssisənin adı) Kod Valyuta Manat 
İki min ABŞ dolları 001 2 000 1.560 
(yazı ilə məbləği)    
Nizamnamə fondu    
(qoyuluşun təyinatı)    
Məmmədov Rəşadət Məmməd o.    
(pul köçürənin soyadı, adı, atasının adı, 
imzası) 

Yekun 2 000 1.560 

Mühasibin imzası: _____________ nəzarətçi: _____ qəbul etdi xəzinədar: 

 

«Azəriqazbank» Səhmdar İnvestisiya Bankı «19» İyul 2014-ci il. 

Order N -03 

VÖİN- 

1 3 0 0 0 5 5 5 7 

 

1071196 N-li hesaba köçürmək ücün aəbul edilib. 

«AVELANC LTD» firması Məbləğ 
(müəssisənin adı) Kod Valyuta Manat 
İki min ABŞ dolları 001 2 000 1 560 
(yazı ilə məbləği)    
Nizamnamə fondu    
(qoyuluşun təyinatı)    
Məmmədov Rəşadət Məmməd o.    
(pul köçürənin soyadı, adı, atasının adı, 
imzası) 

Yekun 2 000 1 560 

Mühasibin imzası: _____________ nəzarətçi: _____ qəbul etdi xəzinədar: 
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2223 N-li «Valyuta hesabı» üzrə qalıq və dövriyyələrə operativ nəzarət etmək 

üçün aşağıdakı formada qalıq-dövriyyə cədvəlindən istifadə oluna bilər. 

 

May 2016-cı il üçün52-ci hesab üzrə 

QALIQ DÖVRİYYƏ CƏDVƏLİ 

Valyutanın adı: ABŞ dolları  

01/05/2016-cı ilə qalıq:___________ ________ _________ 

 

ABŞ dolları kurs (min manat) 

 

Tarix Cari 
kurs 

223-cü hesabın 
debetinə, 
hesabların 
kreditindən 

Debet üzrə 
yekun 

223-cü hesabların 
kreditinə, hesabların 
debetindən 

Kredit üzrə yekun Son 
qalıq 

57 vəs. 222 60 və s. 83 

  $ M $ 
M 

$ M $ M $ M $ M 

03/05 0,78 200 156 200 156 150 117 
- 

0,8 150 117 450 351 

05/05 0,78 100 78 100 78 60 46,8 - 3,6 60 46,8 490 382,2 

31/05           
 

  

Yekun  300 234 300 235 210 163,8 - 4,4 210 163,8 940 733,2 

 

Bəzən müəssisənin xarici valyuta üzrə kreditor borcunu ödəmək üçün vəsaiti 

olmur və yaxud çatışmır. Bu halda əgər hesablaşma 

hesabında vəsait varsa, müəssisə Bakı Banklararası Valyuta Birjasından 

valyuta alınması üçün müvəkkil banka aşağıdakı formada ərizə təqdim edir. 

 

  



58 
 

«AZƏRIQAZBANK» SIB 

BBVB-da valyuta alınması 

üçün 

 

ƏRİZƏ 

 

1 3 0 0 0 5 5 5 7 

Bakı ş. «18» May 2014-ci il 

Təşkilatın adı: «Bakı Şampan Sərabları» Zavodu 

V/h – 1071015H/h -415520_________________________ 

Məbləğ manatla/valyutada/ - 50 000 000 (Əlli milyon) manat_____________ 

Sizə BBVB-da bizim hesabımıza öz adınızdan valyuta almaq, həmçinin bu 

məqsədlə hesabımızdan vəsaiti silmək səlahiyyəti veririk. 

Sizin hesabınıza aparılmış əməliyyatın həcmi məbləğini və bank tarifinə 

əsasən manatla komissiyon haqqını ödəməyi öhdəmizə götürürük. 

Valyuta alınır: -641.02564,10 ABŞ dolları 

Rəhbər:_________ 

Baş mühasib: M.Y. 

 

 

Müvafiq ərizəyə əsasən BBVB-da- «18» May 2014-cü ildə alınıb - 

12.562.81ABŞ dolları _________________________  

Məzənnə - 0.78 manat 

Sövdələşmənin manatla həcmi – 87.93967 (əlli milyon) manat 

Bankın komissiyyon haqqı valyuta ilə 8793 ABŞ dolları 

 

Diler bankın imzası 
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“AZİNVESTBANK” SİB 

BBBB-da VALYUTA ALINMASI 

HAQQINDA BANK BİLDİRİŞİ 

 

« 18 » May 2014-cü il ərizəsinə əsasən. 

 

Təşkilatın adı: «Bakı Şampan Sərabları » Zavodu  

Valyutanın miqdaırı 12 562, 81 ABŞ dolları  

Məzənnə 0,78 manat 

Manatla məbləği -87.93967 - manat 

Bankın komisyon haqqı valyuta ilə 8793 dolları 

Diller bankın imzası: 

 

Aydınlıq üçün ərizədə verilənləri mühasibat yazılışı vasitəsilə göstərək. 

(manatla) 

Tarix Debet Kredit Məbləğ Əməliyyatın məzmunu 

18/05/2014 222 223 50 000,0 Valyuta alınması üçün ödənib 

 711-1, 721-1 222 500,0 Birja xidməti üzrə faiz tutulub 
 223 222 49 500,0 Valyuta hesabına daxil olub 
 537 223 40 000,00 Malsatana ödənib 
 711-1, 721-1 223 580,0 Bank xidmət haqqı tutub 

 

Alınmış vəsait bankın tərtib etdiyi xüsusi ödəniş sənədi əsasında benefisiarın 

hesabına köçürülür. 

 

«AZƏRİQAZBANK» SİB-ə  

«Bakı Şampan Sərabları » Zavodundan 

 

VÖİN- 

1 3 0 0 0 5 5 5 7 
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GÖÇÜRMƏ ƏRİZƏSİ N-14 

«05» mart 2014-cü il      Bakı ş. 

 

Xahiş edirəm teleks vasitəsilə köçürəsiniz. 

Xarici valyuta ilə məbləği: 10 500.00 (On min beş yüz ABŞ dolları) 

(rəqəm və yazı ilə) 

 

Köçürməni alan: «BÜROSİT» şirkəti 

(benifisiarın adı, ünvanı və sair göstərijiləri) 

 

Ölkə, şəhər: Türkiyə, Ankara:___________________ 

Köçürməni alınan bankın və hesab nömrəsi: «EKSİMBANK» Bank, 

Ankara şöbəsi ass. 9002343/3 USD 

Köçürmənin təyinatı 1/3 N -li 15.01.2014-cü il tarixli müqaviləyə 

(benifisiara göndərilməsi əsasən mebel üçün göcürülür. 

üçün lazımı məlumatlar) GYB -00100/7070715, 00100/71023314 

Köçürmənin xysusi şərtləri Firmanın Nizamnaməsinə zidd deyil. 

Köçürüləcək məbləği bizim sizdəki 107089 N -li hesabdan ödəməyinizi xahiş 

edirik. 

Teleqraf və sair xərcləri 107089 N -li hesabdan silməyinizi xahiş edirik. 

Rəhbər:_______________________ 

 

M.Y.       Baş 

mühasib:________________ 

 

Yuxarıda haqqında bəhs olunan əməliyyatların mühasibat uçotu hesablarında 

əks etdirilməsi qaydasını nəzərdə keçirək: 
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Əməliyyatların məzmunu Məbləğ (min manat) Müxabirləşən hesablar 
debet kredit 

Valyutanın satın alınması: 
1ABŞ dolları =3695 manat məzənnəsi üzrə 
3000 ABŞ dollarnın alınması üçün hesablaşma 
hesabından köçürülmüşdür 

11088 507 223 

3000 ABŞ dolları daxil olmuşdur:  
MB-ın 1 ABŞ dolları = 3474 manat məzənnəsi 
üzrə cari valyuta hesabına köçürülmüşdür 
fərq məbləğinə (11Ö88-10422) 

10422 
666 

223-1 
341 

507 
507 

Valyutanın satışı: 2000 ABŞ dolları satılmış, 1 
dollar=3500 manat məzənnəsi ilə silinmişdir 

7000 222 222-2 

Manat örtüyü 1 dollar = 3610 manat məzənnəsi 
üzrə daxil olmuşdur 

7220 223 661-8 

Eyni zamanda yolda olan vəsait silinmişdir 7000 661-7 222 
Valyutanın satışı üzrə xidmətə görə bank 
tərəfindən 20 dollar məbləğində komisyon 
haqqı tutulmuşdur: 
1 dollar=3500 manat 

70 661-4 223-1 

Valyuta satışından olan maliyyə nəticəsi 
silinmişdir 

150 661-7 621 

 

Bank müəssisənin şəxsi hesabı üzrə xarici valyutanın hərəkəti haqqında həm 

tranzit, həm də cari hesabdan çıxarışlar vasitəsilə ona məlumat verir. Uçotun 

jurnal-order forması tətbiq olunan müəssisələrdə cari valyuta hesabından çıxarışlar 

əsasında bu hesabın kredit dövriyyələri üçün isə 2/1 N-li jurnal- orderdən, debet 

dövriyyələri üçün isə 2/1 N-li cədvəl formasından istifadə edilir. Valyuta hesabı 

üzrə həmçinin analitik uçot vərəqələrindən də istifadə olunur. 
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2.3. Xarici valyuta əməliyyatlarında məzənnə fərqinin uçotunun 

təkmiləşdirilməsi məsələləri 

 

Azərbaycan Respublikasında ixrac və idxal əməliyyatlarını uçotu Maliyyə 

Nazirliyinin 20 oktyabr 1995-ci il tarixli, 24-11 saylı əmri ilə təsdiq olunmuş və 1 

yanvar 1996-cı ildən qüvvədə olan müəssisələrin mühasibat uçotunun Hesab Planı 

və tətbiqinə dair təlimatla tənzimlənir. Təlimata görə idxal-ixrac əməliyyatlarının 

uçotu müvafiq olaraq 45 saylı «Yüklənmiş mallar» və 41 saylı «Əmtəələr» adlı 

analitik hesabın subhesabları üzrə aparılır. Bu isə idxal-ixrac əməliyyatlarının hələ 

də mühasibat uçotunun müstəqil obyekti hesab olunmadığını təsdiq edir. 

İxrac əməliyyatlarının uçotunun bu günün tələbləri səviyyəsində qurulması 

onun uçot obyektlərinin düzgün seçilməsindən xeyli asılıdır. Bu baxımdan ixrac 

əməliyyatları üzrə uçot obyektinə aşağıdakıları aid etmək məqsədəuyğun olar 

ixraca buraxılan əmtəəlik məhsulları, yüklənmiş ixrac malları, ixraca buraxılan 

əmtəəlik məhsulları, yüklənmiş ixrac malları, yüklənmiş ixrac malları, ixraca əlavə 

xərclər (manat və ya xarici valyuta ilə), satılmış ixrac malları, ixracdan əldə edilən 

valyuta gəlirləri. 

İdxal-ixrac əməliyyatları zamanı valyuta vasitələrinin yenidən 

qiymətləndirilməsi nəticəsində və digər hallarda meydana gələn məzənnə 

fərqlərinin uçotda əks etdirilməsi qaydası XİF-mühasibat uçotunun mübahisəli 

məsələlərindən hesab olunur. 

Azərbaycan Respuğblikasında bu proses Milli Bankın idarə heyətinini 25 iyul 

1997-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasında rezident və 

qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respublikası müvəkkil banklarındakı xarici valyuta 

hesabalırının rejimi haqqında» Qaydalarla, «Valyuta tənzimi haqqında» 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu və «Müəssisələrdə xarici valyuta 

vəsaitlərinin məzənnə fərqinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsi Qaydaları» ilə 

tənzimlənir. 

Məzənnə fərqinin mahiyyəti əksər hallarda düzgün qəbul edilmir. Belə hesab 

edirlər ki, məzənnə fərqi fc/N-li "Mənfəət və zərər" hesabının kreditinə silindikdə 



63 
 

yəni mənfəətə müsbət, debetinə silindikdə mənfi olur. Sintetik hesablar üzrə 

yaranan məzənnə fərqlərini nəzərdən keçirək: 

 

152, 221, 222, 223, 224, 225, 243, 408 və s. aktiv hesablarda müsbət məzənnə 

fərqi hesabların manat qiymətini artırır, mənfisi isə azaldır. 

431, 543, 534, 401, 501, 503 passiv hesablar uzrə müsbət məzənnə fərqi 

hesabaları manat ekvivalentini artırır, mənfi isə azaldır. 

Bunlardan belə nəticəyə gəlirik ki, aktiv hesablar üzrə müsbət məzənnə fərqi 

son nəticədə mənfəətə, passiv hesablar üzrə isə zərərə silinir. Mənfi məzənnə fərqi 

isə əksinə olaraq son nəticədə aktiv hesablar üzrə zərərə, passiv hesablar üzrə isə 

mənfəətə silinir. 

Xarici iqtisadi əlaqələrdə müqavilələrin şərtlərində qiymət və ödəniş 

valyutaları müəyyən edilə bilər. Qiymətin valyutasında malın qiyməti, ödəniş 

valyutasında isə malın dəyəri ödənilir. Sözsüz ki, qiymət və ödəniş valyutaları eyni 

olmaya bilərlər. Belə olan halda məzənnə dəyişdikdə məzənnə fərqi iki dəfə (hər 

valyuta üçün) müəyyən edilir. 

Məzənnə fərqinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsi Azərbaycan 

Respublikası Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş və Maliyyə Naziriliyi ilə 

razılaşdırılmış müvafiq qaydalarla tənzimlənir. 

Hesabat rübü ərzində məzənnə fərqi yarandıqda xarici valyutalı obyektlər 

üzrə qalıqlar yenidən qiymətləndirilir. Nəticədə yaranan məzənnə fərqi 83 N-li 

"Gələcək dövrlərin gəlirləri" hesabın müvafiq yerdən "Məzənnə fərqi" 

subhesabında uçota alınır. Hesabat dövrünün sonunda həmin hesabın subhesabı 

üzrə qalıq 80 N-li "Mənfəət və zərər" hesabına silinir. 

 

Aktiv hesablar üzrə məzənnə fərqi 

Debet Kredit Əməliyyatın məzmunu 
321-1, 221, 223, 231, 
232, 414, 442 

 Müsbət məzənnə fərqi 

442 
321-1, 221, 223, 231, 232, 
414, 442 

Mənfi məzənnə fərqi 

442 621 Hesabat dövrünün sonu-na 
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müsbət məzənnə fər-qi mənfəətə 

621 442 
mənfi məzənnə fərqi zərərə 
silinir 

 

Passiv hesablar üzrə məzənnə fərqi 

442 531, 543, 302, 408, 501, 
401, 503, 504, 403, 404, 
405 

Müsbət məzənnə fərqi 

531, 543, 302, 408, 501, 
401, 503, 504, 403, 404, 405 

442 Mənfi məzənnə fərqi 

621 442 Hesabat dövrünün sonuna 
müsbət məzənnə fərqi zərərə 

442 621 mənfi məzənnə fərqi mənfəətə 
silinir 

 

Qalıqlar yenidən qiymətləndirildikdə məzənnə fərqi birbaşa 621N-li hesabda 

da əks etdirilə bilər. Bu, müəssisənin uçot siyasətindən asılıdır. Lakin qabaqcadan 

onların uçotunun 442 N-li hesabda aparılması dahaməqsədəuyğundur. Misal üçün 

müəssisə 10 000 ABŞ dolları məbləğində mal göndərib. Hesab sənədləri alıcıya 

təqdim edilən gün 1 ABŞ dolları 3500 manat, borc ödənilən günə isə 4000 

manatdır. 

 

Debet Kredit Məbləğ Əməliyyatın məzmunu 
215, 216 602 35 000 000  

(10 000x3 500) 
Haqq-hesab sənədləri alıcıya 
təqdim olunub 

223 216 40 000 000  
(10 000x4 000) 

Borc ödənilib 

216 621 5 000 000 Əməliyyat üzrə məzənnə fərqi 
 

Valyuta vəsaitlərinin məzənnə fərqlərinin uçotda əks etdirilməsi məsələləri 

MDB alimləri L.Z.Şneydman, N.Q.Volkov, A.L.Volkov, A.L.Yakovlev, 

P.Y.Pankovskayanın elmi və praktik əsərlərində özünə geniş yer tapmışdır. 

Azərbaycanda välyuta vəsaitlərinin məzənnə fərqinin uçotunun normativ bazasını 

təşkil edən «Müəssisələrdə xarici valyuta vəsaitlərinin məzənnə fərqinin mühasibat 

uçotunda əks etdirilməsi Qaydaları»na münasibət bildirərkən qeyd etmək lazımdır 

ki, onun bir sıra çatışmazlıqları, ziddiyyətləri və mübahisə doğuran məqamları 
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barədə müzakirələr aparmaq məqsədəuyğun hesab edilə bilər. Qaydalar görə, 

valyuta aktivləri istifadə məqsədlərindən asılı oalraq hissələr üzrə yenidən 

qiymətləndirilməlidir. Bu metodikaya görə 223 saylı «Valyuta hesabı» üzrə 

yenidən qiymətləndirmə aparılarkən, hesabda uçota alınan valyuta vəsaitinin hansı 

hissəsinin müəssisənin sərəncamında qalan dövriyyə vəsaiti, nizamnamə kapitalına 

pay haqqı kimi qoyulmuş vəsait, bank krediti və borc vəsaitinin olduğunu 

müəyyənləşdirilməsi tələb olunur və birinci iki halda, sonrakı iki haldan fərqli 

şəkildə mühasibat yazılışının tətbiqi nəzərdə tutulur. 

Fikrimizcə, dünya praktikasında aktivlərin hissə-hissə qiymətləndirilməsi və 

yenidən qiymətləndirilməsi kimi bölgünün aparılması, bu metodikanın düzgün 

qurulmadığını təsdiq edir. Belə ki, valyuta vəsaitlərinin qiymətləndirilməsi, iqtisadi 

mahiyyət baxımından əsas vəsaitlərin yenidən qiymətəlndirilməsindən fərqlənmir. 

Hər iki halda söhbət müəssisəyə məxsus olan hər hansı aktivin (tələbin) və ya 

passivin (öhdəliyin) yenidən qiymətləndirilməsinin nəticələrini uçotda əks 

etdirmək üçün ayrıca balans hesablarının açılması və müəssisəyə məxsus xarici 

valyuta tərkibli aktivlərin və passivlərin məzənnə fərqinin bu hesabda əks 

etdirilməsi məqsədəuyğundur. Beləliklə, ilin sonuna manatın məzənnəsinin 

dəyişilməsindən, müəssisənin aktivlərinin və passivlərinin valyuta tərkibindən asılı 

olaraq, bu hesab üzrə ya debet, ya da kredit qalığı yaranır. Belə olan halda da, 

maliyyə hesablaşmalarının tərtibi zamanı debet qalığı alınarsa, müəssisənin xüsusi 

kapitalının real həcmi o qalıq məbləğində azaldılmalı, kredit qalığı olduqda isə 

artırılmalı, başqa sözlə bu hesab üzrə yaranan kredit qalığı kapitallaşdırılmalıdır. 

İlk baxımdan 542 saylı «Gələcək dövrün gəlirləri» hesabının olduğu şəraitində, bu 

məqsədlə ayrıca balans hesabının açılmasının mübahisə doğuracağını nəzərə 

alaraq, əvvəlcədən onu qeyd edək ki, 542 saylı hesab təyinatına görə tamamilə 

başqa əməliyyatlar (məsələn, hər hansı səbəbdən gələcək hesabat dövrlərinə aid 

olan, lakin cari hesabat dövründə faktiki alınmış gəlirləri əks etdirmək) üçün 

nəzərdə tutulub və bir qayda olaraq kredit qalığına malik olduğu üçün passiv hesab 

sayılır. Bizim təklif etdiyimiz hesab inflyasiya tempindən və müəssisənin xarici 

valyutada aktivlərinin və passivlərinin uyğunsuzluğundan (qısa və ya uzun açıq 
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valyuta mövqeyindən) asılı olaraq debet və ya kredit qalığına malik ola bilər. Bu 

səbəbdən də kurs fərqlərinin passiv hesab sayılan  542 saylı «Gələcək dövrün 

gəlirləri» hesabında uçota alınmasını məqsədəuyğun hesab etmək olmaz. 

Məzənnə fərqlərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsi qaydalrında nəzərdə 

tutulan uçot metodikasındakı qeyri-müəyyənliklər, boşluqlar müəssisələr valyuta 

vəsaitlərinin məzənnə fərqlərinin uçota alınması zamanı bir sıra mübahisə doğuran 

vəziyyət yaratdığından, konkret surətdə bu problemə də münasibət bildirək. 

Mövcud Qaydalardan belə başa düşülür ki, valyuta borclarına artan (azalan) 

məzənnə fərqləri hesablandıqda pul vəsaitlərini uçota alan hesabın debetinə 

(kreditinə); 504 və 505 saylı hesabalrın kreditinə (debetinə) məzənnə fərqi 

məbləğində mühasibat yazılışı verilməlidir. Əvvalə, onu qeyd edəek ki, pul 

vəsaitlərini uçota alan hesablar çoxdur. Bu Qaydalarda onun hamısının nəzərdə 

tutulması məlum deyil, ikincisi isə pul vəsaitləri kateqoriyasına 223 saylı hesab da 

daxil olunduğundan, onun valyuta tərkibindən söhbət belə gedə bilməz. 

Xarici valyutada bank ssudalarının yenidən qiymətləndirilərkən, bu məsələyə 

izah verilərək, konkretləşdirilərək qeyd edilir ki, xarici valyutada bank ssudalarının 

məzənnə fərqləri yalnız 223 saylı hesabda əks olunmalıdır. Məlumdur ki, xarici 

valyuta da bank ssudaları nəğd şəkilində kassaya mədaxil oluna, akkreditiv 

formasında 223 saylı «Bankda xüsusi hesablar» hesabının müvafiq subhesabında 

da uçota alına bilər. 

Beləliklə də, mövcud qaydalara görə valyuta vəsaitlərini məzənnə fərqlərini 

şərh edərkən belə bir nəticə çıxarırıq ki, orada nəzərdə tutulan metodika inflyasiya 

tempindən asılı olaraq manatın məzənnəsi aşağı düşdükdə vergi tədiyyəçilərinin, 

məzənnə qalxdıqda isə büdcənin mənafeyini nəzərə almır. Göründüyü kimi, 

müəssisələrdə valyuta vəsaitlərinin məzənnə fərqlərinin mövcud Qaydalarda 

nəzərdə tutulmuş metodikaya uyğun uçot sistemi valyuta vəsaitlərinin uçotunun 

səmərəliliyini aşağı salır. 
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III FƏSİL. VALYUTA ƏMƏLİYYATLARININ TƏHLİLİ VƏ 

TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 

3.1. Xarici iqtisadi fəaliyyətdə valyuta əməliyyatları üzərində 

nəzarətin təşkilinin əsas istiqamətləri 

 

Valyuta əməliyyatları dedikdə valyutaların göndərilməsi, köçürülməsi və 

gətirilməsi ilə bağlı olan bütün əməliyyatlar başa düşülür. 

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən valyuta əməliyyatları 

sistemi dedikdə aşağıdakılar nəzərdə tutulur: 

- valyuta sərvətlərinə mülkiyyət hüququnun və digər hüquqların keçməsi 

ilə əlaqədar əməliyyatlar, o cümlədən ödəniş vasitəsi kimi xarici valyutadan və 

xarici valyutada ödəniş sənədlərindən istifadə edilməsi; 

- valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və 

göndərilməsi, eləcə də Azərbaycan Respublikasından çıxarılması və göndərilməsi; 

- beynəlxalq pul köçürmələrinin həyata keçirilməsi əməliyyatları; 

Bütün valyuta əməliyyatlar sistemini cari valyuta əməliyyatlarına və kapitalın 

hərəkəti ilə bağlı valyuta əməliyyatlarına bölmək olar. 

Xarici iqtisadi fəaliyyətə xidmət edən cari valyuta əməliyyatları əsasən 

aşağıdakıları özündə əks etdirir: 

10. malların, işlərin və xidmətlərin ixraci və idxalı üzrə hesablaşmaların, 

eləcə də idxal-ixrac əməliyyatlarının 180 gündən artıq olmayan müddətə 

kreditləşdirilməsi ilə əlaqədar hesablaşmaların həyata keçirilməsi üçün xarici 

valyutanın Azərbaycan Respublikasına və Azərbaycan Respublikasından 

köçürülməsi; 

11. 180 gündən artıq olmayan müddətdə maliyyə kreditlərinin alınması və 

verilməsi; 

12. əmanətlər, investisiyalar, kreditlər və kapitalın hərəkəti ilə bağlı olmayan 

başqa əməliyyatlar üzrə, faizlərin, dividentlərin və digər gəlirlərin Azərbaycan 

Respublikasına və Azərbaycan Respublikasından köçürülməsi; 
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ç) Azərbaycan Respublikasına və Azərbaycan Respublikasından qeyri-ticarət 

xarakterli köçürmələr, o cümlədən əmək haqqı, pensiya, aliment və miras üzrə 

məbləğlərin köçürülməsi, eləcə də digər bu kimi əməliyyatlar; 

Kapitalın hərəkəti ilə bağlı valyuta əməliyyatlarının tərkibinə isə aşağıdakıları 

aid etmək olar: 

6. birbaşa investisiyalar, yəni gəlir əldə etmək və müəssisənin idarə 

edilməsində iştirak etmək hüququna malik olmaq məqsədilə müəssisənin 

nizamnamə kapitalına qoyulan sərmayə; 

7. qiymətli kağızların əldə edilməsi; 

8. torpaq və yerin təki də daxil olmaqla binalar, qurğular, eləcə də 

yerləşdiyi ölkənin qanunvericiliyi ilə daşınmaz əmlak aid edilən digər əmlak 

üzərində mülkiyyət hüququnun, habelə daşınmaz əmlak üzərində başqa hüquqların 

ödənilməsi köçürmələri; 

ç) müvəkkil banklar tərəfindən valyuta vəsaitlərinin 180 gündən artıq 

müddətə depozit cəlb edilməsi; 

9. cari valyuta əməliyyatları olmayan bütün digər valyuta əməliyyatları. 

Azərbaycan Respublikasında rezident və qeyri-rezidentlər xarici valyuta 

əməliyyatlarını mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq məhdudiyyətsiz apara 

bilərlər. 

Valyuta əməliyyatları əsasən kapitalın hərəkəti ilə bağlıdır və bu prosesdə 

rezidentlər Milli Bankın müəyyən etdiyi qaydalara uyğun olaraq fəaliyyət 

göstərirlər. Hazırda belə qaydalar Milli Bank tərəfindən lisenziyanın alınması ilə 

həyata keçirilir. 

Valyuta əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün rezidentlər xarici valyutada 

Azərbaycanın müvəkkil banklarında hesab aça bilər. Bu zaman hüquqi şəxslərin 

rezidentləri üçün müvəkkil bank - iki valyuta hesabı açır; 

Tranzit valyuta hesabı və cari valyuta hesabı. 

Qeyd etmək lazımdır ki, tranzit valyuta hesabı əmtəə və xidmətlərin 

ixracından əldə edilən valyuta gəliri hesabına formalaşır. Bu gəlirin bir hissəsi 

hökmən valyuta bazarında satışa çıxarılır və satılır, yerdə qalan hissəsi isə cari 
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valyuta hesabında yerləşdirilir ki, bu da rezidentlərin istifadəsi hesabı adlanır. Hər 

bir pul vahidi adətən, yalnız həmin ölkənin milli sərhədləri daxilində hərəkət edə 

bilər, bu baxımdan ölkələrin xarici ölkələrlə ticarət və maliyyə əlaqələri yarada 

bilmələri üçün onların milli pul vahidləri bir-birinə dəyişdirilməlidir. Onların 

dəyişdirilməsi isə valyuta bazarı vasitəsilə həyata keçirilir. Onu da qeyd edək ki, 

valyuta bazarı beynəlxalq maliyyə sisteminin mərkəzi həlqəsidir. 

Müasir anlayışlara uyğun valyuta bazarları XIX əsrdə formalaşmışdır. Milli 

bazarın inkişafı və onların əlaqələrinin genişlənməsi nəticəsində dünya maliyyə 

mərkəzində aparıcı ölkələrin valyutaları üçün vahid ümümdünya valyuta bazarı 

meydana gəlmişdir. Onun əsas əməliyyatlarının xarakterik cəhətləri kimi 

aşağıdakıları göstərmək olar: 

h) Burada alıcı və satıcılar əməliyyatları bilavasitə bir- birilə deyil, 

vasitəçilər rolunu oynayan bank, digər maliyyə təşkilatları və ya fiziki şəxslərlə 

həyata keçirirlər; 

i) Valyuta əməliyyatları aparmaq üçün valyuta əməliyyatları ilə məşğul olan 

bank və vasitəçi təşkilatlar daha çox tanınmış şəhərlərdə toplanırlar. Lakin 

əməliyyatlar müştərilərlə banklar və ya bankların öz aralarında azad bazar şərtləri 

daxilində aparılır; 

j) Valyuta əməliyyatları bütün dünyada növbə ilə sutka ərzində fasiləsiz 

olaraq aparılır; 

k) Valyuta əməliyyatları sadələşdirilmişdir, hesablaşmalar müxbir hesabları 

üzrə aparılır; 

l) Valyuta və kredit risklərini sığortalamaq üçün valyuta əməliyyatları geniş 

inkişaf etmişdir. 

Valyuta bazarları əməliyyatları həyata keçirdikdə aydın olur ki, xarici 

valyutalar həm nəqd, həm də bank tapşırıqları, valyuta vekselləri, depozit 

sertifikatları, turist çekləri və s. şəklində ola bilər. Ona görə də valyuta bazarlarında 

əməliyyatlar həm nəqd, həm də nəqdsiz aparılır. Nəqd valyuta əməliyyatları, adə-

tən xaricə gedən turistlər xırda yığımlarını inflyasiyadan qorumaq istəyənlər 

tərəfindən aparılır. İxrac və idxalat dəyərlərinin ödənilməsi, xaricə kapital ixrac 
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kimi iri həcmli valyuta əməliyyatları isə nəqdsiz olaraq bank tapşırıqları, valyuta 

vekselləri və si istifadə edilməklə həyata keçirilir. 

Müddətli təhvil əməliyyatları apararkən bank ilə valyuta alqı-satqısı 

müqabilində ödəniləcək milli pulun təhvili, 30, 60 və ya 90 gün olmaqla, məlum 

müddətdən sonra həyata keçirilir. Beləliklə, müqavilənin bu gün bağlanması ilə 

nəzərdə tutulan müddətin sonunda tətbiq ediləcək məzənnə də indidən müəyyən 

edilir. 

Valyuta əməliyyatlarında beynəlxalq mərkəz kimi London (əməliyyatları 

30%-i,) Nyu-York(16%) və Tokio (10%) daha çox çəkiyə malikdirlər. 

Hazırda beynəlxalq valyuta əməliyyatlarında ən çox istifadə olunan valyuta 

dollar olmaqla davam edir. Onun payına bütün valyuta əməliyyatlarının 50%-i 

düşür. Marka və ienin payı müvafiq olaraq 15 və 10%-dir. 

Dünya maliyyə bazarları əməliyyatlarının strukturunda forvard əməliyyatları 

«svop» əməliyyatlarına nisbətən üstünlük təşkil edir. 

Müştərilər valyuta əməliyyatlarının böyük bir hissəsini banklar vasitəsilə 

həyata keçirirlər. Beynəlxalq ödəmələr dəbankların iştirakı ilə aparılır. 

Bankların müştəriləri ilə olan əlaqələri pərakəndə valyuta bazarlarını təşkil 

edir. Valyuta bazarının ikinci tərəfi isə valyuta mövqelərini balanslaşdırmaq üçün 

bankların öz aralarında apardıqları əməliyyatlardır. Buna banklararası valyuta 

bazarı və ya valyuta interbankı deyilir. 

Müddətli valyuta əməliyyatlarının xarakterik xüsusiyyətlərinə gəldikdə bu 

valyuta alqı-satqısı haqqında müqavilənin bu gündən başlanması, valyutanın təhvili 

və digər ödəmənin isə müqavilədə razılaşdırıldığı məzənnə və müddətdə həyata 

keçirilməsidir. Bir qayda olaraq müqavilə bağlanarkən heç bir ödəniş aparılmır. 

Təhvil və ödəmə müddəti isə adətən bir ildən az olur. 

Belə əməliyyatlar valyuta bazarında fəaliyyət göstərən banklarla müştərilər 

arasında həyata keçirilir. Onları doğuran əsas səbəb valyuta məzənnəsinin 

gələcəyinin qeyri-müəyyən olmasıdır. Əgər valyuta məzənnəsindəki gələcək 

dəyişikliklər məlum olsaydı, bu əməliyyatlara ehtiyac qalmazdı. Bu əməliyatlardan 

ən çox gələcəkdə valyuta ilə ödəmə etməli olan və ya valyuta əldə edəcək 
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idxalatçı, ixracatçı və ya xarici kapital qoyan iş adamları istifadə edirlər. Qiymətlər 

əvvəlcədən razılaşdırıldığı üçün müddətli müqavilələr belə iş adamlarını gələcəkdə 

özünü göstərə bilən məzənnə dəyişməsi riskindən qoruyur. 

Milli Bankın icazəsi ilə rezidentlər xarici banklardakı hesablarında xarici 

valyutada ifadə olunmuş pul vəsaitlərinə malik ola bilərlər. 

Onu da qeyd edək ki, hüquqi şəxslər kimi rezidentlər qeyri-rezident olan 

hüquqi şəxslərlə hesablaşmaları həm sərbəst dönərli valyuta ilə, həm də 

Azərbaycanın beynəlxalq müqavilələrində digər şərtlər nəzərdə tutulmamışdırsa 

Azərbaycanın milli valyutası ilə həyata keçirirlər. 

Qeyri-rezidentlərin valyuta əməliyyatları Azərbaycan Respublikasında 

fəaliyyət göstərən qeyri-rezidentlər tərəfindən valyuta qanununvericiliyinə uyğun 

olaraq həyata keçirirlər. Bütün qeyri-rezidentlər valyuta əməliyyatlarını 

Azərbaycanda olan müvəkkil banklar tərəfindən həyata keçirirlər. Onlar bu 

banklarda bir qayda olaraq həm xarici valyuta, həm də manatla hesab açmaq 

hüququna malikdirlər. 

Açılan hesablar qeyri-rezidentlərin idxal-ixrac əməliyyat- larmın aparılmasına 

xidmət edir. 

Məlum olduğu kimi qeyri-ticarət xarakterli valyuta əməliyyatları da 

mövcuddur ki, bu əməliyyatlar əsasən xarici valyutaların Azərbaycan 

Respublikasına gətirilməsi əməliyyatlarının, həmçinin Azərbaycan Respublikasının 

ərazisindən xaricə köçürülməsi, aparılması prosesini əhatə edir. Burada valyuta 

qiymətlərinin ixracı və idxalı fiziki olaraq gömrük sərhədindən keçirilməsi kimi 

başa düşülür. 

Qeyri-ticarət valyuta əməliyyatlarını həm rezidentlər, həm də qeyri-

rezidentlər eləcə də hüquqi və fiziki şəxslər həyata keçirə bilərlər. 

Sərbəst valyuta bazarına malik olan ölkələrdə fiziki və hüquqi şəxslərin bu 

bazarda apardıqları əməliyyatlar, valyuta alqı-satqıları tamamilə sərbəstdir. 

Valyuta nəzarəti sistemi mövcud olan ölkələrdə isə dövlət valyuta bazarına birbaşa 

müdaxilə edir və valyuta əməliyyatlarını öz nəzarəti altına alır. Əgər bu nəzarət 

bütün əməliyyatları əhatə edirsə, bu sahədə dövlət inhisarı mövcud olur. 
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Valyuta nəzarəti məhdud və geniş miqyasda olmaqla iki formada özünü 

göstərir, məhdud valyuta nəzarəti valyuta əməliyyatlarının bank və birja orbitrajları 

vasitəsilə nəzarətə tabe edilməsidir. 

Geniş mənada valyuta nəzarəti çoxtərəfli valyuta məhdudlaşdırmalarının 

tətbiqi ilə həyata keçirilir. Valyuta siyasətinin tərkib hissəsi kimi valyuta 

məhdudlaşdırmaları aşağıdakıları nəzərdə tutur: 

8. Beynəlxalq ödəmələrin, kapital köçürmələrinin, mənfəətin xaricə 

aparılmasının, qızıl, pul nişanları və qiymətli kağızların hərəkətinin tənzimlənməsi; 

9. Xarici valyutanın sərbəst alqı-satqısımn qadağan edilməsi; 

10. Valyutaya malik olma hüququnun dövlətə verilməsi və bütün xarici 

valyuta və digər valyuta dəyərlərinin dövlətin əlində cəmləşməsi. 

Onu da qeyd edək ki, valyuta məhdudlaşdırmalarının aşağıdakı prinsipləri 

mövcuddur: 

- valyuta əməliyyatlarının lisenziyalaşdırılması (valyuta nəzarəti orqanları 

tərəfindən idxalatçı və borcların xarici valyuta əldə etməsi üçün icazə verilməsi); 

- valyuta hesablarının tam və qismən dondurulması; 

- valyuta dönərliyinin məhdudlaşdırılması. Bu qeyd olunanlara müvafiq 

olaraq müxtəlif kateqoriyaya malik hesablar açılır: sərbəst dönərli, daxili, ikitərəfli 

sazişləri üzrə klirinqi, blokirovka olunmuş hesablar və s. 

Bununla yanaşı valyuta məhdudlaşdırmalarmm iki əsas sahəsi fərqləndirilir: 

Tədiyyə balansının cari əməliyyatları (ticarət və «görünməyən» əməliyyatları) 

və maliyyə əməliyyatları (kapital və kreditlərin hərəkəti, mənfəət köçürmələri və 

digər ödəmələr). 

Tədiyyə balansında cari əməliyyatları üzrə aşağıdakı məhdudlaşdırmalar 

tətbiq edilir; 

- bu ölkədə xarici ixracatçıların mal satışından əldə etdikləri daxil 

olmaların dondurulması, onların həmin vəsaitdən istifadə etmək imkanlarının 

məhdudlaşdırılması; 

- idxalatçılara xarici valyuta satışının məhdudlaşdırılması (yalnız valyuta 

nəzarəti orqanının icazəsi olduqda); 
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- milli valyuta ilə xarici mal satışının qadağan olunması; 

- idxalın xarici valyuta ilə ödənilməsinə qadağa qoyulması; 

Bəzən idxalçıların ixracatçılara avans ödəmələrinə nəzarət 

edilir, ixracatçıların milli valyutaya satışı üçün məhdudiyyət (30 gün) 

müəyyən edilir. Məqsəd həmin vəsaitdən möhtəkirlik məqsədi ücün istifadə 

edilməməsidir. 
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3.2. Valyuta əməliyyatlarının təhlilinin vəzifələri və informasiya 

mənbələri 

 

Харижи тижарятин даща да либераллашдырылмасы иля ялагядар олараг йцз 

минлярля мцяссися вя тяшкилатларын харижля сярбяст ялагяляря башламасы онлары 

бейнялхалг ямяк ися бюлэцсцнцн субйектиня чевирмякля йанашы, щям дя валйута 

ямялиййатларында гаршылыглы тяряф мцгабил кими чыхыш етмяйя шяраит йаратмышдыр. 

Бу валйута ямялиййатларынын щяжминдя мигдар, характериндя  ися кейфиййят 

дяйишикликлярини шяртляндирмишдир.  

Валйута ямялиййатларынын тящлили харижи игтисади фяалиййятин тящлилинин ясас 

бюлмяляриндян щесаб олунур. Тящлилин предметиня харижи валйута иля алгы-сатыш 

(вя йахуд башга юлкялярин валйуталарына, еляжя дя милли валйуталара мцбадиля) 

вя харижи валйутада гиймятли каьызлар цзря ямялиййатлары (юдяниш сянядляри, фонд 

гиймятляри вя диэяр борж ющдяликляри), щямчинин ихраж ямялиййатларындан ялдя 

едилян валйута эялирляри дахилдир. Бу эцня гядяр валйута ямялиййатларынын 

тящлилинин методики ясасларыны мцяййянляшдирян хцсуси тялимат мювжуд дейилдир. 

Лакин, бцтцн бунлара бахмайараг валйута ямялиййатларынын игтисади вя 

щцгуги бахымдан мащиййяти вя онун ясас анлайышлары бир сыра ганунверижи вя 

норматив сянядлярдя юз яксини тапмышдыр. Бу сянядлярдя тясбит олунмуш 

принсипляря вя истигамятляря истинадянвалйута ямялиййатларынын тящлилинин 

гаршысында ашаьыдакы вязифяляр дурур. 

-контрактда разылашдырылмыш шяртляря уйьун олараг валйута ямялиййатлары 

цзря ющдяликлярин йериня йетирилмяси дярясясининвя кейфиййятинин 

гиймятляндиирилмяси; 

- валйута ямялиййатларынын сямярялиилйиня тясир едян амиллярин тясир 

дяряжясинин юлчцлмяси; 

- валйута вясаитляриндян истифадянин расионаллыьынын гиймятляндирилмяси; 

- валйутаямялиййатларынынсямярялилийинингиймятляндирилмясиистигамятиндя 

тясррцфатдахили ещтийатларын ашкара чыхарылмасы вя онун ясасында тядбирляр 

програмынын ишлянилиб щазырланмасы. 
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Валйута ямялиййатларынын тящлили заманы игтисади тящлилин вя статистиканын 

мцхтялиф цсулларындан истифадя олунур: мянтиги (деталлашдырма, мцгайися, 

цмумиляшдирмя), статистик (нисби, мцтляг вя орта кямиййятляр, груплашдырма, 

динамика сырасы, индексляр), рийази (рийази програмлашдырма, рийази тящлили, 

интеграл, ещтимал нязяриййяси ), евристик вя башгалары. 

Тясяррцфат фяалиййятинин тящлили заманы информасийа мянбяйи кими оператив 

вя мцщасибат учотунун вя щесабатларынын мялуматларындан

 истифадяолунур.Онларын сийащысынаашаьыдакылары аид 

етмяк олар: 

-Мцяссисянин ясас фяалиййяти цзря балансы, 1№-ли форма;  

-Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат, 2№-ли форма; 

-Идхал- ихраж малларынын галыг жядвяли, 5№-ли форма;  

-Идхал-ихраж малларынын вя хидмятлярининэюндяриши вя сатышы щаггында 

щесабат, 15 №-ли форма; 

-Идхал-ихраж ямялиййатлары цзря гаимя хяржляри щаггында щесабат, 18 №-ли 

форма; 

-Харижи кредитор вя дебитор боржларынын вязиййяти щаггында щесабат, 23 №-

ли форма; 

-Фондларыын вя ещтийатларын вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат, 24№-

ли форма вя с. 

Йухарыыда садаланан щесабат формалары иля йанашы валйута вясаитляринин 

тящлилинин информасийа мянбяляри сырасында илкин учот мялуматлары, валйута 

щесабынын дювриййяси, аудитор йохламаларынын йекун актынын материаллары,Бакы 

БанкларарасыВалйута Биръасынын кечирдийищярражларынын нятижяляри чыхыш едир. 

«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунуна 

эюря валйута ямялиййатлары Милли Банкын мцяййянляшдирдийи рясми мязяння 

уйьун олараг манатла апарылыр.Бу заман ямялиййатлар онун баш вермя 

тарихиндяки курса мцвафиг сурятдя рясмиляшдирилир. Бундан ялавя мцщасибат 

щесабатларынын тяртиби заманы валйута вясаитляринин дяйяри щямин тарихя 

мязянняйя ясасланмагла апарылыр. Ейни заманда мцяссися вя тяшкилатларын 
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кассаларында, щесаблашма вя диэяр щесабларында олан вясаитляр, еляжя дя пул вя 

юдяниш сянядляри, гыса мцддятли гиймятли каьызлар, мягсядли малиййяляшдирмянин 

галыглары, бцдъядян вя йа харижи мянбялярдян дахилолмалар да ямялиййатын баш 

вермя тарихиня манатла гиймятляндирилир.  

Валйута ямялиййатларынын тящлили ашьыдакы ардыъыллыглар цзря апарылыр: 

e) Харижи валйутада фонд гиймятлиляринин (гиймятли каьызларла 

ямялиййатларын) тящлили; 

f) Валйута ямялиййатлары иля ялагяли юдяниш сянядляринин тящлили; 

g) Тяшкилатын мцвяккил банклар васитясиля щяйата кечирдийи харижи 

валйуталарын алгы-сатгысы цзря ямялиййатларын тящлили; 

h) Идхал вя ихраж ямялиййатларындан валйута дахилолмаларынын вя 

сярфинин тящлили; 

i) Валйута вясаитляриндян сямяряли истифадя эюстярижиляринин тящлили; 

j) Валйута ямялиййатларынын расионаллыьыны артырмаг цчцн 

тясяррцфатдахили ещтийат мянбяляринин ашкара чыхарылмасы вя эяляжяк дювр 

цзря тядбирляр програмынын ишлянилиб щазырланмасы. 
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3.3. Харижи валйуталарда фонд гиймятлиляринин тящлили 

 

Базар игтисадиййатына кечид шяраити иля ялагядар олараг мцяссисяляр азад 

шякилдя пул вясаитлярини ялдя етмяк, онларын мцяййян фяалиййятя гоймаг 

имканларына малик олублар. 

Харижи валйуталарда гиймятли каьызларын портфел анлайышы -юзцндя гиймятли 

каьызлара мцхтялиф гойулушлары, фяалиййятвахтыны бирляшдирир. 

Истянилян инвестисийа портфелиня мцяййян сайда сящмляр, векселляр вя с. 

гиймятли каьызлар дахилдир. 

Мцяссися малиййя инвестисийа сийасятини сечяркян юз гаршысына мцхтялиф 

мягсядляр гойа биляр.Цмуми шякилдя онларашаьыдакылардыр: 

d) Фаизлярин ялдя олунмасы; 

e) Капиталам сахланылмасы; 

f) Капиталам йцксялмясинин тяминаты. 

Бу мягсядляр алтернатив ола вя гиймятли каьызларын портфел цсулларынын 

мцхтялиф нювлярини юзцндя бирляшдиря биляр. Мясялян, яэяр ясас мягсяд - фаизлярин 

ялдя олунмасы оларса, онда йени, лакин эениш фяалиййят эюстярян мцяссисялярин 

гиймятли каьызларындан ибарят олан «агрессив» портфел нювцня цстцнлцк 

вериляжякдир. Вя йа яксиня, яэяр мцяссисянин гаршысында ясас мягсяд капиталын 

сахланмасы оларса, онда мяшщур инвесторларын малик олдуглары бюйцк 

мцяссисялярин гиймятли каьызларындан ибарят портфелдян истифадя едиляъякдир. Бу 

портфел консерватив портфел адланыр. 

Мцяссися нин мягсядляри дяйишилярся, о ашаьыдакы кими эюстяриля биляр: 

g) капиталын сахланмасы вя артырылмасы (мязяння дяйяринин артмасынын 

гиймятли каьызлара нисбяти); 

h) гиймятли каьызларын ялдя едилмяси; 

i) гиймятли каьызлар васитяси иля дефисит мящсуллара, хидмятя, ямлака 

чыхыш; 

j) холдинг структурунун йаранмасы, фяалиййятин эенишлянмяси; 
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k) биръа базарларында мязяннянин свит олмамасы иля ялагядар гиймятли 

каьызлара нязарят вя с. 

Бу мягсядлярдян бирини сечилмяси иля ялагядар мцяссися юзц цчцн гиймятли 

каьызлар пакетиндян ибарят мцхтялф нюв портфел формалары йарада биляр. 

Эялир ялдя етмяк мягсяди иля йаранан гиймятли каьызлар портфели. Беля 

портфеллярин ясас мягсяди - ъари эялирлярин ялдя олунмасыдыр. Бу портфелляря малик 

мцяссисяляр базарда гойулушларыны ортадан даща чох фаиз, девидент эятирян 

гиймятли каьызлара гойурлар. 

Рискли гойулушлар портфели - Ясасян йени йаранмыш «агрессив» мцяссисялярин 

гиймятли каьызларындан ибарят олмагла, йени технолоэийанын тятбигиня 

йюнялдилян гойулушлардыр. Баланслашдырылмыш портфел - йцксяк рискя малик 

гиймятли каьызларын топлусундан ибарятдир. 

Мцяййянляшдирилмиш портфел - мцяййян мягсядя чатмаг цчцн истифадя 

олунан гойулушлардыр. Бу мягсядляря ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

l) милли портфелляр; 

m) харижи дювлятлярин гиймятли каьызларындан ибарят портфел;  

Портфеллярин йаранмасы заманы мцяссися онларын эятирдийи эялирля йанашы, 

ляьв олунма мцддятини дя билмялидир. 

Азярбайжанын фонд базарында щяр шейдян яввял дахили валйута иля дювлят 

борж ющдяликляри тядавцлдядир. Бу истигразлар кечмиш ССРИ-нин 

«Внешэкономбанк»ын «дондурулмуш» щесабларынын сащибляри гаршысындакы 

дювлятин валйута иля борж ющдяликляринин юртцлмяси мягсядиня хидмят едирди. 

Щямин истигразлар беш серийада ашаьыдакы мцддятляр цзря бурахылмышдыр. I серийа 

- 1 ил (2010), II серийа - 3 ил (2011), ЫЫЫ серийа-6 ил (2012), IV серийа -10 ил (2013), 

V серийа 15 ил (2014). Истигразларын номинал дяйяри 1000 АБШ 

долларыдыр.Истигразлара эюря иллик купон эялирляри юдянилир ки, онун да дяряъяси 3 

фаиздир. Мцщасибат учотунда купон эялирляринин учоту 80 сайлы «Мянфяят вя 

зярярляр» щесабында апарылыр вя «Малиййя нятижяляри щаггында» щесабатын 060-жы 

сятриндя якс етдирилир. 
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Валйута истигразлары икинъи гиймятли каьызлар базарында тядавцл щцгугуна 

маликдир.Беля гиймятли каьызларын алгы-сатгысы АБШ доллары иля йанашы , диэяр 

хариживалйуталарла, еляжя дя манатла да апарыла биляр.Тящлил заманы харижи 

валйута иля гиймятли каьызларын базар гиймяти, онун котировкасы ясасында 

мцяййянляшдирилир. 

Ейни заманда тящлил заманы ону да нязярдяни гачырмаг олмаз ки, валйута 

иля гиймятли каьызлар тядавцля бурахылдыьы тарихдян ютян щяр бир айдан бир 

мцщасибат учоту вя щесабатларында йенидян гиймятляндирилир. Йенидян 

гиймятляндирмяляр нятижясиндя мязяння фярги йараныр ки, бу мювзу яввялки 

фясилдя даща эениш шярщ олунмушдур. 

Харижи валйутада фонд гиймятлиляринин тящлилинин информасийа базасыны 2 

сайлы «Мянфяят вя зярярляр щаггында» щесабатын, 08 сайлы «Капитал гойулушу» 

щесабынын «Гиймятли каьызларла капитал гойулушу» суб щесабынын, 06 сайлы 

«Узун мцддятли малиййя гойулушлары» щесабынын «Гиймятли каьызлар» 

субщесабынын, 58 сайлы «Гыса мцддятли малиййя гойулушлары» щесабынын 

«Гиймятли каьызлар» субщесабынын, 83 сайлы «Эяляжяк дюврцн хяржляри» 

щесабынын «Мязяння фярги» субщесабынын вя 48 сайлы «Сайр активлярин сатышы» 

щесабынын мялуматлары тяшкил едир. Мцщасибат щесабатларынын кюмяйи иля харижи 

истифадячиляр цчцн онун елементляринин ачылышы олмадан тящлил апармаг мцмкцн 

дейилдир.Идаряетмя щейятинин тялябатынын юдянилмяси цчцн валйута иля гиймятли 

каьызлар цзря апарылан тящлил просеси ися ясасян ашаьыдакы мярщяляляри ящатя едир: 

- Мцяссисянин валйута иля малиййя гойулушларынын, портфел 

инвестисийаларынын эялирлилийинин амилли тящлили; 

- Гиймятли каьызларын (жари вя юртцлмцш) айры-айрылыгда эялирлилийинин 

мцгайисяли тящлили. 

Гиймятли каьызларын айры-айрылыгда эялирлилийинин мцгайисяли тящлили щямчинин 

инвесторларын марагларынын информасийа тяминаты цчцн дя апарылыр.Бу заман 

мцтляг вя нисби эюстярижиляр щесабланыр: 

• Мцтляг эюстярижиляр 

1) Жари эялир - бу АБШ долллары иля иллик купон эялиридир. 
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Дцстуру белядир: 

360

36003,0 xNx
КÖi =  

Бурада, N - гиймятли каьызын номинал дяйяридир. 

2) Гиймятли каьызларын юртцлмя анына эялирлийи (∑
=

n

i
iКÖ

1

)- бу юртцлмя анына 

купон эялирляринин АБШ доллары иля мябляьидир. Ашаьыдакы дцстурла 

щесабланыр. 

КÖnКÖ
n

i
i ×=∑

=1

 

Бурада, н- купон дюврляринин сайыдыр. 

3) Гиймятли каьызларын бцтцн дюврц ярзиндя АБШ доллары иля цмуми эялири 

( )PНКÖKÖ
n

i
i −+=∑

=1

 

Бурада, П- Гиймятли каьызын АБШ доллары иля ялдя олунма (фактики) 

гиймятидир. 

• Нисби эюстярижиляр 

1) Жари эялирлилик (Ö),% 

p

KQ
Ö

100
1

×
=  

2) Гиймятли каьызларын юртцлмя анына эялирлик köÖ ,% 

P

KQ
Q İ

KÖ

100×
=  

3) Гиймятли каьызларын бцтцн дюврц ярзиндя АБШ Доллары иля цмуми 

эялири,% 

P

U
Q g

ug

100×
=  

Тясяррцфат фяалиййятини тящлил етдийимз Бакы Шампан Шяраблары Заводунун 

мялуматлары ясасында практики мисаллара мцражият едяк. 2014-жц илин май айына 

II серийалы дахили гысамцддятли дювлят валйута борж ющдяликляри 

юртцлмцшдцр.Истигразларын номинал дяйяри 1000 АБШ долларыдыр. 31.12.2014 -жу 

ил тарихя Милли Банкын рясми мязянняси 7300 манатын 1 АБШ доллары, 
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истигразларын юдянилмяси тарихиня 8150 манат 1АБШ доллары нисбяти 

бярабярлийиндядир.Щямин истигразлар цзря мязяння фярги 850 мин манат олмуш 

вя 542 сайлы «Эяляжяк дюврцн эялирляри» щесабынын кредитиня силинмишдир. 

Бу заман тяяшкилатын щямин истигразларыын истифадяси иля лагядар олараг вя 

диъяр амиллярин щесабына малиййя нятижялярини щесабламаг цчцн илк нбвбядя 

Милли Банкын истиграз вярягяляриниюртмяси тарихиня рясми мязянняси иля бу 

мягсядя йюнялдилмиш вясаитин манатла ифадяси тапылыр. 

1000 доллар х 8150 /1 доллар = 8 150 000 манат; 

31 декабр 1999-жу ил тарихя мювжуд олан Милли Банкын рясми мязянняси иля 

юртцлмцш истигразларын баланс гиймяти ашаьыдакы кими олажаг. 

1000 доллар х 7300/1 доллар= 7300000 манат; 

Баланс гиймяти вя истигразларын юртцлмяси тарихиня мязяння фярги ашаьыдакы 

кими олажагдыр. 

8 150 000 - 7300 000 = 850000 манат; 

Истигразларын юртцлмясиндян малиййя нятижяси беля олажагдыр. 

850 000 + 7300000= 8150000 манат. 

Беляликлядя, II серийалы дахили гысамцддятли дювлят валйута борж 

ющдяликляринин (истигразларынын) юртцлмяси нятижясиндя мцяссисянин мянфяяти 

8150мин манат, о жцмлядян саир сатышдан 850000- манат вя сатышдан кянар 

эялирлярдян7300 мин манатартмышдыр. 

Юдяниш сянядляриня даща чох вексел аид едилир. Вексел- дягиг мцяййян 

едилмиш формада тяртиб олунан вя цзяриндя гейд олунмуш мябляьи вахты 

чатдыгда юдямяйи тяляб етмяк щцгугу верян борж ющдялийидир.Векселляр садя вя 

юртцлмя векселлярдян ибарятдир. 

Садя вексел вексел верянин (боржлунун) вексел сахлайана мцяййян 

мцддятдян сонра векселин цзяриндя эюстярилмиш пул мябляьини юдяъяйи щаггында 

садя вя щеч бир шейля шяртляндирилмямиш ющдялийини яке етдирян йазылы сяняддир. 

Юртцлмя вексел (тратт) вексел верянин пул вясаитинин мцяййян едилмиш мцддятдя 

вя йердя юдядийи вя ону алаъаг шяхея юдямяси щаггында шяртсиз ямрини яке 

етдирян йазылы сяняддир.Юдямя вексел ямялиййатларында цч тяряф иштирак едир: 1) 
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вексел верян (трассант), 2) вексели ялдя едян (вексел сахлайан -ремитент, 

ремитентвексел цзря юдямяни тяляб етмяк щцгугна маликдир.) 3) юдяйижи 

(трассат).Трассат юдямяни щяйата кечиряндир. 

Садя векселин цзяриндя юдямянин тарихи вя йери, вексел цзря пулу алаъаг 

шяхсин ады, векселин тяртиб олундуьу тарих вя йер, вексел верянин ады вя имзасы вя 

«вексел» сюзц олмалыдыр. Ютцрмя векселин цзяриндя ися «вексел» сюзц, мцяййян 

мябляьдя пулу юдямяк щаггында тяклиф, юдямянин вахты вя йери, векселин тяртиб 

олундуьу тарих вя йер, трассантын имзасы олур. Ютцрмя вексел трассат тяряфиндян 

аксепт едилмяли, йяни трассат юдямяйя разылыьыны билдирмяли вя векселин цз 

тяряфиндя «юдямяйи ющдямя эютцрцрям» вя йа «вексел аксептляшдирилмишдир» 

сюзлярини йазыб имзалайараг, ону трассанта эюндярмялидир. 

Векселляр щямчинин малиййя вя коммерсийа характерли олурлар. Малиййя 

векселляри борж мцгавилясининреаллашдырылмасы заманы юдянишя гябул едил едилмиш 

векселдир. Малиййя вексели 183 сайлы «Капитал гойулушлары» 

щесабынын«Гиймятликаьызларагойулушлар» субщесабында, 182 сайлы «Узун 

мцддятли малиййя гойулушлары» щесабынын «Гиймятли каьызлар» субщесабынын, 

234 сайлы «Гыса мцддятли малиййя гойулушлары» щесабынын «Гиймятли каьызлар» 

субщесабынында учота алыныр. «Валйута тянзими щаггында» Азярбайъан 

Республикасынынмювжуд ганунверижилийиня эюря,  харижи валйутада векселлярин 

дювриййя брахылмасыны мящдудлашдыран бир сыра мящдудиййятляр тятбиг 

олунмушдур. Бу Азярбайжанда вексел дювриййясинин тянзимляйяъяк ганунверижи 

вя норматив базанын формалашмамасы иля изащ олуна биляр.Беля ки, щяр бир 

юлкядя вексел ямялиййатларынын тянзимлянмяси цчцн хцсуси сянядляр вя норматив 

актлар, тялимат вя ясаснамяляр гябул едилир. Векселлярин бейнялхалг сявиййядя 

дювриййясинин тяртиби ися 1939 -жу илдя Женеврядя гябул едилмиш мцгавилялярля 

тянзимлянир. Бу мцгавиля Женевря вексел конвенсийасы адланыр. 

Азярбайъан Республикасы щяля дя бу конвенсийайа гошулмамышдыр. 

Коммерсийа вексели алгы-сатгы, эюндяриш вя подрад мцгавиллялярин 

реаллашдырылмасы заманы юдянишя гябул едилян векселдир. Мювъуд норматив 

сянядляря эюря, мцщасибат учотунда коммерсийа векселляринин алышы вя вериши 
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малалан вя сифаришчилярля, малэюндярян вя подратчыларла щесаблашмалар 

щесабында апарылыр. 

Валйута векселляри иля ямялиййатларын дахили тящлилинин информасийа базасыны 

08 сайлы «Капитал гойулушу» щесабынын «Гиймятли каьызларла капитал гойулушу» 

суб щесабынын, 06 сайлы «Узун мцддятли малиййя гойулушлары» щесабынын 

«Гиймятли каьызлар» субщесабынын, 234 сайлы «Гыса мцддятли малиййя 

гойулушлары» щесабынын «Гиймятли каьызлар» субщесабынын, 431 сайлы 

«Малэюндярян вя подратчыларла щесаблашмалар» щесабынын «Эюндярилмиыш 

векселляр» субщесабынын вя 211 сайлы «Малалан вя сифаришчилярля щесаблашмалар» 

щесабынын «Алынмыш векселляр» субщесабынын аналтик мялуматлары тяшкил едир. 

Валйута векселляринин харижи тящлилини харижи истифадячиляр цчцн щазырланмыш 

мцщасибат щесабатларынын хцсуси ачылышлары олмадан апармаг мцмкцн 

дейил.Валйутавекселляринин тядавцлц иля ялагядар ямялиййатларын тящлили 

методикасына тясяррцфат фяалиййятиии тящлил етдийимиз Бакы Шампан Шяраблары 

Заводунун мялуматлары ясасында нязярдян кечиряк. Жядвялдя тягдим едилмиш 

мялуматлар ясасында харижи валйутада тяшкилатын вердийи вя алдыьы векселляря 

мцвафиг сурятдя тямин олунмуш дебитор вя кредитор боржларынын нисби (**) вя 

мцтляг (**) артымыны, щямчинин артым темпини (** ) мцяййян едяк. 

 

Жядвял 3.3.1  

АБШ доллары иля 

Эюстярижилярин Илин яввялиня Илинсонунагалыьы 
ады галыьы 
Верилмиш 600 000 380 000  
векселляр 240 000 327 000 
Алынмыш    
векселляр    

 

Харижи валйута иля верилмиш векселляр цзря кредитор боржларынын мцтляг 

дяйишмясини щесабламаг цчцн ашаьыдакы дцстурдан истифадя олунур. 
b

c
b

k
k
m VVA −=  

Бурада, b
kV - АБШ доллары иля илин сонуна верилмиш векселлярин мябляьидир; 
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b
cV - АБШ доллары иля илин яввялиня верилмиш векселлярин мябляьидир. 

Демяли, жядвял мялуматларындан истифадя етсяк, онда 220600380 =−=
k
mA

АБШ доллары; 

Харижи валйута иля алынмыш векселляр цзря дебитор боржларынын мцтляг 

дяйишмясини щесабламаг цчцн ашаьыдакы дцстурдан истифадя олунур.  
a

c
a

k
D
m VVA −=  

Бурада, a
kV - АБШ доллары иля илин сонуна алынмыш векселлярин мябляьидир; 

a
cV - АБШ доллары иля илин яввялиня алынмыш векселлярин мябляьидир. 

Демяли, жядвял мялуматларындан истифадя етсяк, онда 87240327 +=−=
D
mA

АБШ доллары; 

Харижи валйута иля верилмиш векселляр цзря кредиторборжларынын нисби 

дяйишмясини щесабламаг цчцн ашаьыдакыдцстурдан истифадя олунур. 

%7,36
600

220
100 −=

−
=×=

km

kmk
b

V

A
A  

Харижи валйута иля алынмыш векселляр цзря дебитор боржларынын нисби 

дяйишмясини щесабламаг цчцн ашаьыдакы дцстурдан истифадя олунур. 

100
240

87
100 ×=×=

dk

dmd
b

V

A
A  

Кредитор боржларынын артым (азалма)темпи 

%3,63100
600

380
100 =×=×=

vn

vkk
b

V

V
T  

Харижи валйута иля тямин олунмуш векселляр цзря дебитор боржларынын артым 

(азалма)темпи 

%2,136100
240

327
100 =×=×=

bn

bkd
b

V

V
T  

Беляликлядя,щесабланышэюстярижиляр тясяррцфат фяалиййятини тящлил етдийимиз 

Бакы Шампан Шяраблары Заводунда тяшкилата верилмиш векселляр цзря боржларын 

щяжминин илин яввялиня векселляр цзря кредитор боржларынын щяжми иля мцгайисядя 

мцтляг ифадядя 220000 АБШ доллары, нисби ифадядя ися 36,7 % азалдыьыны тясдиг 

едир.Ейни заманда алынмыш векселяр цзря дебитор боржларынын щяжми илин 
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яввялиня олан мцвафиг эюстярижи иля мцгайисядя 87 АБШ доллары вя йа 36,2% 

артмышдыр. 

3.3.1. жядвялин мялуматларына вя апарылмыш щесабламаларын нятижяляриня 

ясасланмагла дебитор вя кредитор боржларынын мцтляг ифадядя дяйишикликляриня 

тясир эюстярян амилляри тящлил етмяк цчцн ашаьыдакы формада аналтик жядвял 

тяртиб едяк. 
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Жядвял 3.3.2.  

АБШ доллары иля 

Эюстярижиляри н ады Илин 
яввялиня 
галыг 

Эютцрцл 
мцш 
ющдяликл 
яр 

Юртцлм 
цш 
ющдялик 
ляр 

Илин 
сонуна 
галыг 

Верилмиш 
векселляр 
Алынмыш 
векселляр 

600 000 
240 000 

3680 000 
1560 000 

3900 000 
1473 000 

380 000 
327 000 

 

Яввялжя верилмиш векселляр цзря кредитор боржларынын мцтляг ифадядя 

дяйишикликлярини нязярдян кечиряк. Буну щесабламаг цчцн мялум дцстура 

мцраъият едяк. 

220600380 −=−=−=
b

c
b

k
k
m VVA  АБШ доллары 

Верилмиш векселляр цзря кредитор боржларынын мцтляг ифадядя 

дяйишикликляриня амиллярин тясирини ашаьыдакы дцстурла щесаблайаг. 
m

v
m
v

k
il

b
u VOVV +=+  

Бурада, m
uV - илин яввялиня АБШ доллары иля верилмиш векселлярин мябляьидмр; 

k
ilV  - щесабат илиярзиндяАБШ долларыиляверилмишвекселлярини мябляьидир; 

m
vO  - щесабат 

илиярзиндяАБШдолларыиляюртцлмцш(юдянилмиш)векселляринимябляьидир; 
m

vV -илин сонуна АБШ доллары иля верилмиш векселлярин мябляьидир. 

22039003680 =−=
k
mA  АБШ доллары  

Беляликлядя, ил ярзиндя кредитор боржларынын тяшкилатдан йенидян силинмиш 

векселлярин щесабына артымы (368 АБШ доллары мябляьиндя), ейни заманда 

верилмиш векселлярин юртцлмяси щесабына азалмасы (390 АБШ доллары мябляьиндя) 

мцшащидя олунмушдур. Икинъи амилин тясир дяряъяси даща эцълц олмуш вя нятижядя 

кредитор боржлары 220 АБШ доллары азалмышдыр. 

Харижи валйута иля алынмыш векселлярля тямин олунмуш дебитор боржларынын 

мцтляг ифадя дяйишмяси 187 АБШ доллары; 
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Харижи валйута иля алынмыш векселля тямин олунмуш дебиитор боржларынын 

мцтляг ифадядя дяйишикликляриня амилляр müxtəlif тясир edilir.  

Бурада, a)- илин яввялиня АБШ доллары иля алынмыш векселлярин мябляьидир; 

b)- щесабат или ярзиндя АБШ доллары иля алынмыш векселлярини мябляьидир; 

c)- щесабат или ярзиндя АБШ доллары иля алынмыш векселлярини мябляьидир; 

d)-илин сонуна АБШ доллары иля алынмыш векселлярин мябляьидир. 

Беляликлядя, ил ярзиндя дебиитор боржларынын тяшкилатдан йенидян силинмиш 

векселлярин щесабына артымы (1560 АБШ доллары мябляьиндя), ейни заманда 

алынмыш векселлярин юдянилмяси щесабына азалмасы (1473 АБШ доллары 

мябляьиндя) мцшащидя олунмушдур. Биринжи амилин тясир дяряжяси даща эцжлц 

олмуш вя нятижядя векселлярля тямин олунмуш дебитор боржлары 87 АБШ доллары 

азалмышдыр. 
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3.4.Kommersiyaтяшкилатларынын фирмаларын харижи игтисади фяалиййятиндян 

йаранан малиййя 

нятижяляринин тящлили 

 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мянфяят фирманын харижи игтисади фяалиййятинин 

сон нятижяляринин гиймятляндирилмясиндя ясас эюстярижи щесаб олунур. Мящз бу 

бахымдан игтисади тящлил фирманын харижи игтисади фяалиййятиндян йаранан 

мянфяятин формалашмасы просесини, онун йаранмасына тясир едян амиллярин 

щесабланмасыны вя гиймятляндирилмясини ящатя едир. Фирманын харижи игтисади 

фяалиййятинин сон малиййя нятижяси сайылан мянфяят эюстярижиси ашаьыдакы кими 

формалашыр: 1) Харижи базарда щяйата кечирилян тижарят ямялиййатларындан 

йаранан мянфяят; 2) Мцяссисянин инвестисийа фяалиййятиндян йаранан мянфяят; 

3) Мцхтялиф хидмятлярин эюстярилмяси, лисензийаларын вя патентлярин алгы-

сатгысындан йаранан эялир; Фирманын харижи игтисади фяалиййятинин сон малиййя 

нятижяси сайылан мянфяят эюстярижиси ашаьыдакы кими формалашыр: 1) Харижи 

базарда щяйата кечирилян тижарят ямялиййатларындан йаранан мянфяят; 2) 

Мцяссисянин инвестисийа фяалиййятиндян йаранан мянфяят; 3) Мцхтялиф 

хидмятлярин эюстярилмяси, лисензийаларын вя патентлярин алгы-сатгысындан йаранан 

эялир; Фирманын харижи игтисади фяалиййятиндян йаранан мянфяяти мцяййян етмяк 

цчцн идхал-ихраж ямялиййатларындан йаранан эялирин мябляьиндян щямин 

ямялиййатларын щяйата кечирилмясиня сярф едилян мясряфляри чыхмаг лазымдыр. 

Идхал-ихраж ямялиййатларына сярф едилян мясряфлярин учоту Азярбайжан 

Республикасынын Верэи Кодексиня уйьун апарылыр. Верэи Кодексиня эюря ясас 

мясряфлярин тяркибиня ашаьыдакы маддяляр дахил едилир: 1) Ихраж едилян 

мящсулларын истещсалы просесиндя чалышан фящлялярин ямяк щаггы; 2)Бу фящлялярин 

ямяк щаггындан сосиал сыьортайа айырмалар; 3) Ихраж едилян мящсулларын 

истещсалы просесиндя сярф олунан хаммал вя ясас материалларын дяйяри; 

4)Коммерсийа хяржляри; Гейд етмяк лазымдыр ки, коммерсийа хяржляри 

мясряфлярин тяркибиндя бюйцк хцсуси чякийя малик олмагла ямтяянин гиймятинин 
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40-50%-ни тяшкил едир. Коммерсийа хяржляри «илк нювбядя» эюндярмялярин илкин 

вя йахуд базис шяртляриндян асылыдыр. Коммерсийа хяржляринин тяркибиня 

ашаьыдакылар аиддир: 1) Ямтяянин сифаришчийя эюндярилмяси цчцн щазырлыг хяржляри 

(кямиййятин вя кейфиййятин йохланылмасы); 2) Йцклямя-бошалтма хяржляри; 3) 

Бейнялхалг няглиййатда вя юлкя дахилиндя няглиййат хяржляри; 4) Йолда олан 

ямтяялярин горунмасы вя сыьортасы хяржляри; 5) Эюмрцк верэиси; 6) Коммерсийа 

кредити цзря фаизляр; 7) Банк хидмяти иля ялагядар хяржляр; Коммерсийа 

хяржлярини вя бунунла ялагядар олараг мянфяятин мябляьини дягиг мцяййян 

етмяк цчцн щямин хяржляри ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк лазымдыр: 1) Милли 

валйута ифадясиндя коммерсийа хяржляри; 2) Харижи валйута иля коммерсийа 

хяржляри; 3) Мцстягим коммерсийа хяржляри; 4) Бюлцшдцрмя йолу иля майа 

дяйяриня дахил едилян коммерсийа хяржляри; Мцстягим коммерсийа мясряфляриня 

ямтяялярин алынмасы, дашынмасы вя сатылмасы иля ялагядар оларг хяржляр аиддир. 

Практикада бюлцшдцрмя йолу иля майа дяйяриня дахил едилян коммерсийа 

мясряфляриня ашаьыдакылар аид едилир: 1) Банк хяржляри; 2) Реклам хяржляри; 3) 

Маркетинг хяржляри; Эюрцндцйц кими, фирманын харижи игтисади фяалиййятиндян 

йаранан мянфяятин мябляьиня тясир едян ян мцщцм амил идхал-ихраж 

ямялиййатларынын щяйата кечирилмясиня сярф едилян хяржлярин мябляьидир. Она 

эюря дя базар игтисадиййаты шяраитиндя щямин хяржлярин дцзэцн учота алынмасы 

вя онларын тящлил едилиб гиймятляндирилмяси мцщцм ящямиййятя маликдир. Мящз 

бу бахымдан идхал вя ихраж малларынын сатышындан йаранан эялирляр щаггында 

дягиг мялумат алмаг цчцн щямин ямялиййатлары ашаьыдакы кими груплашдырмаг 

лазымдыр: 1) Ихраж малларынын сатышындан йаранан эялирляр; 2) Идхал малларынын 

сатышындан йаранан эялирляр; 3) Маркетинг вя реклам хидмятляринин эюстярилмяси 

вя онлардан йаранан эялирляр; 4) Саир иш вя хидмятлярин сатышындан йаранан 

эялирляр; Фирманын харижи игтисади фяалиййятиндян йаранан мянфяятин формалашма 

принсиплярини бу гайда иля юйряндикдян сонра щямин мянфяятин мябляьиня тясир 

эюстярян амилляри тяснифляшдирмяк лазымдыр. Мцяссисянин харижи игтисади 

фяалиййятиндян йаранан мянфяятя ашаьыдакы амилляр тясир эюстярир: 1) Харижи 

игтисади ямялиййатлар цзря коммерсийа хяржляри; 2) Коммерсийа кредити цзря 
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верилян фаизляр; 3) Идхал вя ихраж ямялиййатлары цзря ющдяликлярин йериня 

йетирилмясиня эюря юдянилмиш вя йахуд алынмыш жяримяляр; 4) Цмидсиз боржларын 

силинмясиндян иткиляр; 5) Валйута курсларынын фярги; 6) Мцштяряк фяалиййятин 

щяйата кечирилмяси иля ялагядар ямялиййатлардан йаранмыш мянфяятин мябляьинин 

дяйишмяси; 7) Ямлакын ижаряйя верилмяси иля ялагядар йаранан эялирлярин 

мябляьинин дяйишмяси; 8) Ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) йола салынмасы вя 

горунмасы иля ялагядар йаранан иткиляр (тябии нормадан артыг); 

Фирманын харижи игтисажи фяалиййятини кямиййят эюстярижиляри цзря гиймят-

ляндирдикдян сонра щямин просеси мцяййян щесабат дюврц цчцн кейфиййят эюс-

тярижиляри цзря дя юйрянмяк лазымдыр. Бунунла ялагядар олараг учот вя щесабат 

мялуматлары ясасында мцяссисянин фяалиййятини щяртяряфли характеризя едян 

кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляри системи ишляниб щазырланыр. Щямин эюстярижиляр 

ичярисиндя ющдяликлярин йериня йетирилмяси, идхал вя ихраж ямялиййатларынын сямя-

рялилийи эюстярижиляри мцщцм йер тутур. Ахырынжы эюстярижи мящсул (иш вя 

хидмятляр) сатышындан йаранан эялирля идхал-ихраж ямялиййатларына сярф едилян 

мясряфляри мцгайисяйя етмяйя имкан верир. Лакин, сямярялилик эюстярижиси 

бцтювлцкдя идхал-ихраж ямялиййатларынын файдалылыг дяряжясини мцяййян етмяйя 

имкан вермясиня бахмайараг, бу параметр васитясиля практикада мцяссисянин 

(фирманын) ишинин рентабеллик сявиййяси гиймятляндирилмир. Бунунла ялагядар 

олараг фирманын харижи игтисади фяалиййятинин малиййя нятижялярини юйряняркян 

рентабеллик эюстярижисинин щесабланмасы вя онун тящлили методикасынын ишляниб 

щазырланмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Мялумдур ки, фирма харижи игтисади ямялиййатлары щяйата кечирмяк цчцн 

мцяййян активляря вя йахуд дювриййя капиталына малик олур. Бу заман рен-

табеллик сявиййясини мцяййян етмяк цчцн фирманын харижи игтисади фяалиййятиндян 

йаранан мянфяятин мябляьи активлярин орта иллик дяйяриня бюлцнцр. Фирманын 

харижи игтисади фяалиййятиндян йаранан мянфяят дедикдя ихраж вя дахили гий-

мятлярля мцяййянляшдирилян (идхал маллары цчцн) вя ил ярзиндя ихраж, йенидян их-

раж, идхал цзря ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) сатышынын дяйяри баша дцшцлцр. Игти-

сади тящлил просесиндя фирманын сярянжамында олан активлярин (дювриййя вя-
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саитинин) орта иллик дяйярини мцяййян етмяк цчцн ихраж-идхал ямялиййатларында 

йерляшян вясаитлярин дювр сцрятини щесаблайаркян истифадя олунан аналоъи форму-

ладан истифадя етмяк мягсядяуйьундур: 

1
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    (3.33) 

 

Мцвафиг сурятдя фирманын харижи игтисади ямялиййатларынын рентабеллик 

сявиййясини яввялляр истифадя етдийимиз формула ясасында щесабламаг 

мцмкцндцр: 

ифэф
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Бурада:Оэиф-фирманын идхал-ихраж ямялиййатлары цзря дювриййя вясаитинин щяр 

бир манатына дцшян эялири; Бэиф= Бэф+Биф – идхал-ихраж малларынын сатышындан 

йаранан эялири; ЖОэиф=ЖОэф+ ЖОиф –фирманын идхал-ихраж активляринин орта иллик 

дяйярини эюстярир. Идхал вя ихраж ямялиййатларына гойулмуш дювриййя 

активляринин щяр бир манатына дцшян эялирин мябляьини мцяййян етмяк цчцн 

ашаьыдакы формуладан истифадя етмяк зяруридир: 

иф
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Бурада: Оэф вя Оиф – мцвафиг сурятдя ихраж вя идхал ямялиййатларына 

гойулмуш дювриййя активляринин щяр манатына дцшян эялирин мябляьини; Вэф вя 

Виф –идхал вя ихраж цзря ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) сатышындан йаранан эялири; 

ЖОэф вя ЖОиф –ися ихраж вя идхал ямялиййатларына гойулмуш дювриййя активляринин 

орта иллик дяйярини эюстярир. Ямтяялярин ихражы вя идхалы ямялиййатларыны ейни 

заманда щяйата кечирян фирмалар цчцн бу цч эюстярижисинин щесабланмасы 

мягсядяуйьундур. Биринжи эюстярижи (Оэиф) цмуми рентабеллийи, икинжи (Оэф) вя 
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цчцнжц (Оиф) эюстярижиляр ися ихраж вя идхал ямялиййатларынын рентабеллийини ифадя 

едир. 

Фирманын ишинин рентабеллик сявиййясиня ашаьыдакы амилляр тясир эюстярир: 1) 

Идхал, ихраж вя дахили гиймятлярин сявиййясинин дяйишмяси; 2)Идхалын, ихражын вя 

ямтяя дювриййясинин структурунун дяйишмяси; 3) Идхал вя ихраж ямялиййатлары 

просесиндя истифадя олунан активлярин (дювриййя вясаитинин) орта иллик дяйяринин 

дяйишмяси; Идхал вя ихраж ямялиййатлары просесиндя истифадя олунан активлярин 

мцтляг ифадядя мябляьи ашаьыдакы эюстярижиляря ясасян мцяййян олунур: 

1)Харижи игтисади ямялиййатларын щяжминя эюря; 2) Идхал вя ихраж ямялиййатлары 

просесиндя истифадя олунан вясаитин дювр сцрятиня эюря; Гейд етмяк лазымдыр ки, 

дювриййя активляринин щяр бир манатына дцшян эялирин мябляьи дювриййя 

капиталынын дювр сцрятини характеризя етмир. Она эюря дя йухарыда верилян 

формулалары рийази шякилдя ашаьыдакы кими чевирмяк лазымдыр: 
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Бурада:
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= -фирманын ямтяя дювриййясинин сямярялилийини; 
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дювриййя активляринин ил ярзиндяки дюврляринин сайыны эюстярир. Активлярин дювр 

сцрятини мцяййян етмяк цчцн ил ярзиндяки эцнлярин сайыны дювриййя активляринин 

дюврляринин сайына бюлмяк лазымдыр:  
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Онда йалныз айрылыгда идхал вя ихраж ямялиййатлары иля мяшьул олан фирмалар 

цчцн йухарыда эюстярилян формулалар ашаьыдакы кими олажагдыр: 
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Бурада: Вэф-ихраж цзря ямтяялярин сатышындан йаранан эялири, Зэф- милли 

валйута иля ямтяянин майа дяйярини, 
эф

эф

З

B
-ямтяялярин ихражынын сямярялилийини, 

эф

эф

СО

З
-ихраж цзря активлярин дюврлярин сайыны, 

иф

иф

З

В
-ямтяялярин идхалынын 

сямярялилийини, 
иф

иф

СО

З
-ися активлярин (идхал цзря) дюврляринин сайыны эюстярир. 

Сонунжу цч формула мцяссисянин (фирманын) идхал-ихраж ямялиййатларына сярф 

етдийи вясаитин щяр манатына дцшян эялири там характеризя едир. Юз нювбясиндя, 

сямярялилик эюстярижисинин сявиййясиня ашаьыдакы амилляр тясир эюстярир: 1) Идхал, 

ихраж вя дахили гиймятлярин сявиййяси; 2) Ямтяя дювриййясинин структуру; 3) 

Коммерсийа хяржляринин сявиййяси; Диэяр тяряфдян, идхал-ихраж ямялиййатларына 

гойулмуш дювриййя капиталынын дюврляринин сайы вя дювр сцряти ашаьыдакы амил-

лярдян асылыдыр: 1) Дашыманын тяшкили; 2) Сатышын шяртляри; 3) Ямтяялярин базада вя 

анбарда сахланма мцддяти; 4) Сяняд дювриййясинин тяшкили; 5) Щесаблашма вя 

юдямялярин форма вя нювляри; Эюстярилян амиллярин тясирини щесабламаг вя идхал-

ихраж ямялиййатларыны мцяййян етмяк цчцн ашаьыдакы формада жядвял тяртиб 

едяк. 

Жядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, ихраж цзря дювриййя активляринин 

щяр бир манатына дцшян эялирин мябляьи 0,6 манат артмышдыр. Ихраждан йаранан 

эялирин мябляьи дя, юз нювбясиндя, 51000 мин манат йцксялмишдир. Бу артым 

ашаьыдакы амиллярин тясири нятижясиндя баш вермишдир: 

1) Активлярин мябляьинин (2381 мин манат) артмасынын тясири: 

2381×8,0=19048 мин манат; 

2) Рентабеллик сявиййясинин йцксялмясинин тясири (0,61 манат) 

52381×0,61=31952 мин манат. 

 

Жядвял 3.8 
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Эюстярижиляр  2006 2007 Кянарлашма (+; -) 
I.Ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) ихражы цзря     
1.Сатындан йаранан эялирляр  (Bэ) 400000 451000 +51000 
2.Мясряфляр, бцтювлцкдя (Зэ) 500000 550000 +50000 
О жцмлядян 
а) Дахили бурахылыш гиймяти (Г) 460000 508000 +48000 
б) Коммерсийа хяржляри (ЩФ) 40000 42000 +2000 
3.Ихражын сямярялилийи, %-ля 80,0 82,0 +2,0 
4.Дюврлярин сайы 10,0 10,5 +10,5 
5.Ихраж едилмиш ямтяялярин дяйяри 50000 52381 +2381 
6.Эцн щесабы иля дювриййянин мцддяти 36,5 34,8 -1,7 
7.Дювриййя активляринин щяр манатына дцшян 
эялирин мябляьи 

8,0 8,61 +0,61 

II.Ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) идхалы цзря    
1.Эялирин мябляьи 600000 650000 +50000 
2.Мясряфлярин жями 400000 442177 +42177 
О жцмлядян 
а) Идхал фактура гиймяти 380000 419177 +39177 
б) Республика дахилиндя вя республикадан 
хариждя коммерсийа хяржляри 

20000 23000 +3000 

3.Идхалын сямярялилийи, %-ля 150,0 147,0 -3,0 
4.Идхалын активляри 26667 32753 +6086 
5.Идхал цзря дюврлярин сайы 14,0 13,5 -0,5 
6.Эцн щесабы иля бир дювриййянин мцддяти 26,1 27,0 +0,9 
7. Идхал цзря дювриййя активляринин щяр манатына 
дцшян эялирин мябляьи 

22,5 19,8 -2,7 

III.Ямтяя дювриййяси цзря     
1.Эялирлярин мябляьи 1000000 1101000 +101000 
2.Мясряфлярин жями  900000 992177 +92177 
О жцмлядян     
а) Алыш гиймяти цзря  840000 927177 +87177 
б) Коммерсийа хяржляри 60000 65000 +5000 
3.Мал дювриййясинин сямярялилийи, % 111,1 110,9 -0,2 
4.Фирманын (мцяссисянин) активляринин жями 76667 85134 +8467 
5.Дюврлярин сайы 11,7 11,6 -0,1 
6.Эцн щесабы иля бир дювриййянин мцддяти 31,1 31,3 10,2 
7.Фирманын щяр бир манат активляриня дцшян 
эялирин мябляьи 

13,0 12,9 -0,1 

 

Биринжи амилин игтисади мащиййяти ондан ибарятдир ки, гиймятлярин сявиййяси, 

коммерсийа хяржляри вя дювриййя капиталынын дювр сцряти дяйишмядийи щалда 

харижи игтисади ямялиййатларын артымы автоматик олараг бу ямялиййатлара едилян 

гойулушларын мябляьини пропорсионал лдараг йцксялдир. Икинжи амил ися кейфиййят 

амили сайылыр. Дювриййя капиталынын щяр манатына дцшян эялирин мябляьини 
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характеризя едян формуладан эюрцндцйц кими бу эюстярижийя ики амил тясир 

эюстярир: 

1) Сямярялилийин дяйишмяси: (82,0-80,0=2,0); 

2) Активлярин дюврляринин сайы: (10,5-10,0=+0,5). 

Онда щесабламалар ашаьыдакы кими олажагдыр: 

1) manat
СО

ЗB
O

эо

эо
o 0,80,108,0

Зэо

эо =×=×=  

2) manat
СО

ЗB
O

э

э 61,85,1082,0
З 1

1

э1

э1
1 =×=×=  

3) 8,61-8,0=+0,61 манат; 

4)52381×0,61=31952 мин манат. 

Инди ися сямярялилийин вя дювриййя активляринин дюврляринин сайынын 

дяйишмясинин тясиринин интеграл методу васитясиля щесабланмасы методикасыны 

веряк: 

1) Еффектлийин дяйишмясинин тясири 

10,0×0,02+ manat205,0
2

5,002,0
=

×  

2) Дюврлярин сайынын артмасы 

0,80×0,5+ manat402,0
2

5,002,0
=

×  

Ики амилин бирэя тясири: 0,205+0,402=0,607 манат. 

Игтисади тящлилин нювбяти мярщялясиндя ихражын сямярялилийиня тясир едян 

амиллярин тясир дяряжясини щесаблайыб гиймятляндирмяк лазымдыр. Бунун цчцн 

ашаьыдакы формуладан истифадя етмяк мягсядяуйьундур: 

HQ

BB э
э

+
==

э

э

З
Э      (3.39) 
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Формуладан эюрцндцйц кими, ихражын сямярялилийиня цч амил тясир 

эюстярир: 1) Эялирлярин мябляьиня бирбаша тясир эюстярян ихраж гиймятляринин 

сявиййясинин дяйишмяси; 2) Ямтяянин (иш вя хидмятлярин) дахили дяйярини мцяййян 

едян дахили гиймятлярин вя коммерсийа хяржляринин сявиййясинин дяйишмяси; 3) 

Ихражын кямиййят структурунун дяйишмяси; 

Бу амилляри тящлил едиб гиймятляндирмяк цчцн ашаьыдакы формада аналитик 

жядвял тяртиб етмяк лазымдыр: 

Жядвял № 3.9 

Эюстярижиляр Формуладакы 
ишаряляр 

2006 2007 Артым 
(гр3-гр2) план факт 

А Б 1 2 3 4 
1.Халис эялирлярин мябляьи Х  400000 440000 451000 +11000 
2.Ямтяялярин дахили дяйяри Й 460000 500000 508000 +8000 
3.Коммерсийа хяржляри З 40000 43000 42000 -1000 
4.Коммерсийа хяржляринин ямтяя-
дахили дяйяриня нисбяти,%-ля 

 8,7 8,7 8,3 -0,4 

5.Мясряфлярин йекуну  860000 543500 550000 +6500 
6.Ихражын сямярялилийи, %-ля  80,0 80,96 82,0 +1,04 

 

Жядвялдяки 2-жи сцтунун мялуматлары ихражын план дяйярини эюстярир. Бу 

заман ямтяялярин мигдары вя онларын кямиййят структуру щесабат дюврцнц, 

коммерсийа хяржляринин сявиййяси вя ихраж гиймятляри ися кечян или характеризя 

едир. Биринжи вя икинжи сцтунларын мцгайисяси ихражын сямярялилийинин 

0,96%(80,96-80,0) артдыьыны эюстярир. Бу щяр шейдян яввял ихражын кямиййят 

структурунун дяйишмяси щесабына баш вермишдир. Икинжи вя цчцнжц сцтунларын 

мялуматларыны мцгайися етмякля галан цч амилин тясирини мцяййян етмяк 

мцмкцндцр. Бунун цчцн тящлилин логарифма методундан истифадя етмяк 

мягсядяуйьундур: 

1) Ихраж гиймятляринин дяйишмясинин тясири (Ах): 

;%68,11000168,0
43000500000

42000508000
ln

15008000

11000
)ln(

00

11 =×=
+

+
×

−
=

+

+
×

∆+∆

∆
=

Zy

Zy

Zy

x
Ax  

2) Дахили гиймятлярин дяйишмясинин тясири (Ай): 
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;%26,11001259,08000
15008000

0168,00104,0
−=×−=×

−

−
=∆×

∆+∆

−∆
= y

Zy

Af
A x

y  

3) Коммерсийа хяржляринин сявиййясинин дяйишмясинин тясири (Аз): 

Аз=∆ф-Ах-Ай=1,04-1,68-(-1,26)=0,62% 

Беляликля, ихражын сямярялилийи 2%(82-80) йцксялмишдир ки, бу да ашаьыдакы 

амиллярин тясири нятижясиндя баш вермишдир: 

1) Ихражын кямиййят структурунун дяйишмяси +0,96%; 

2) Ихраж гиймятляринин сявиййясинин йцксялмяси +1,68%; 

3) Дахили бурахылыш гиймятляринин дяйишмяси -1,26%; 

4) Коммерсийа хяржляринин сявиййясинин ашаьы дцшмяси +0,62%. 

Беляликля, дюрд амилин бирэя тясири 2%(0,96+1,68-1,26+0,62) олажагдыр. 

Ямтяялярин ихражы цзря фирманын ишинин йахшылашдырылмасы ещтийатларыны мцяййян 

етмяк цчцн щяр бир амилин тясири айры-айрылыгда юйрянилмяли вя деталлашдырыл-

малыдыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, идхал ямялиййатлары цзря сямярялилийин тящлили 

аналоъи методика васитясиля апарылыр.  

Мялумдур ки, харижи игтисади ямялиййатларын рентабеллийи мцхтялиф 

формулалар васитясиля щесабланылыр: 

1) Харижи игтисади фяалиййятин цмуми (баланс) рентабеллийи (Рбр)=

(СО) дяйяри иллик орта инактивлярин фирманын

)(П  мянфяятибаланс бр  

 

2)Халис рентабеллик сявиййяси (РЩ)=

100%
(СO) дяйяри иллик орта инактивлярин фирманын

)(П  мянфяятхалис H ×  
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Лакин, бу формулалар рентабеллик сявиййясиня тясир эюстярян амилляри 

щесабламаьа вя гиймятляндирмяйя имкан етмир. Она эюря дя рентабеллик 

сявиййясини характеризя едян формуланы ашаьыдакы кими чевирмяк лазымдыр: 

СО

З

З

В
)

В

И

В

К
(

СО

В

В

П

СО

П
Рбр ××−=×==  

 

Формуладан эюрцндцйц кими рентабеллик сявиййясиня ашаьыдакы амилляр 

тясир эюстярир: 1) Дювриййя вясаитляринин дювр сцряти; 2) Харижи игтисади ямялий-

йатларын сямярялилийи; 3) Тядавцл хяржляринин вя йахуд коммерсийа хяржляринин 

сявиййясинин дяйишмяси; 4) Харижи игтисади ямялиййатлардан йаранан мянфяятин 

мябляьинин дяйишмяси; Бу амиллярин тясирини щесабламаг цчцн игтисади тящлилин 

зянжирвари йердяйишмя цсулундан истифадя етмяк мягсядяуйьундур. Бунун 

цчцн ашаьыдакы формада аналитик жядвял тяртиб етмяк лазымдыр. 

 

Жядвял 3.10 

Эюстярижиляр 2006 2007 Артым (+, -)
1.Активлярин (дювриййя капиталынын) орта иллик дяйя-
ри, мин манат 

10000 12000 +2000 

2.Баланс мянфяяти, мин манат 2000 1100 -900 
3.Баланс мянфяятинин сявиййяси, %-ля 2,500 1,310 -1,190 
4.Дювриййя капиталынын дювриййясинин сайы 10,000 9,167 -0,133 
5.Дювриййя капиталынын щяр манатына дцшян 
эялирин мябляьи 

8,000 7,000 -1,000 

 6.Цмуми рентабеллик сявиййяси, %-ля 20,000 9,167 -10,833 
 

Жядвял мялуматларындан истифадя етмякля йухарыда садаланан амиллярин 

тясир дяряжясини щесаблайаг: 

1) Цмуми кянарлашма:  

∆Р=Рбр1-Рбр0=9,167-20=-10,833 
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Бу кянарлашмайа ясас ики амил тясир эюстяря биляр: а) Баланс мянфяятинин 

сявиййясинин дяйишмяси; б) Дювриййя капиталынын щяр манатына дцшян эялирин 

мябляьинин дяйишмяси; Бу ики амилин тясирини щесабламаг цчцн ашаьыдакы рийази 

щесабламалары апармаг лазымдыр: 

1) 2,5×8,00=20,0% 

2) 1,310×8=10,480% 

3) 1,310×7=9,167% 

Онда баланс мянфяятинин сявиййясинин дяйишмясинин рентабеллик сявиййясиня 

тясири ашаьыдакы кими олажагдыр: 

10,480-20,0=-9,520% 

Дювриййя капиталынын щяр манатына дцшян эялирин мябляьинин дяйишмяси 

рентабеллик сявиййясинин -1,313% ашаьы дцшмясиня сябяб олмушдур: 

9,167-10,480=-1,313% 

Беляликля, ики амилин бирэя тясири -10,833% олажагдыр. Йяни 

-9,520+(-1,313)=-10,833% 

Игтисади тящлилин нювбяти мярщялясиндя арашдырманы дяринляшдиряряк баланс 

мянфяятинин артымына тясир эюстярян амиллярин тясири дяряжясини мцяййян етмяк 

мцмкцндцр. Бу заман ашаьыдакы формуладан истифадя етмяк мягсядяуй-

ьундур: 

Пбр=СО×Ун×О 

1) 10000×2,5×8:100=2000 мин манат; 

2) 12000×2×8:100=2400 мин манат; 

3) 12000×1,310×8:100=1258 мин манат; 

4) 12000×1,310×7:100=1100 мин манат; 

Бу щесабламалардан сонра амиллярин тясирини ашаьыдакы кими мцяййян 

етмяк олар: 
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1) Дювриййя активляринин мябляьинин дяйишмясинин тясири: 

2400-2000=+400 мин манат; 

        2) Баланс мянфяятинин сявиййясинин дяйишмясинин тясири: 

1258-2400=-1142 мин манат; 

        3) Дювриййя капиталынын щяр бир манатына дцшян эялирин мябляьинин 

дяйишмясинин тясири: 

1100-1258=-158 мин манат; 

Апарылмыш щесабламаларын дцзэцнлцйцнц ашаьыдакы кими мцяййян етмяк 

мцмкцндцр: 

1100-2000=-900=400-1142-158 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя харижи игтисади ялагяляр фирманын, консернин, 

сящмдар жямиййятляринин вя с. тясяррцфат фяалиййятиндя мцщцм рол ойнайыр. 

Мящз бу заман харижи базарда сатыш цчцн мящсул истещсалынын зярурилилийи ашаьы-

дакы амиллярля шяртлянир: 1) Гиймят конйуктурасы; 2) Дахили милли базарын мящ-

дудлуьу; 3) Дцнйа базарында инщисар вязиййятиндян истифадя имканлары; 4) «Да-

хили» рягабятин йцксяк сявиййяси; 5) Сярбяст дюнярли валйутанын ялдя едилмяси 

зярурилилийи; Гейд етмяк лазымдыр ки, гапалы пул системинин нятижяси олараг фир-

манын харижи игтисади фяалиййятинин стимуллашдырылмасында сонунжу амил ящямий-

йятли рол ойнайыр; 6) Истещсалын вя идаряетмянин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси; 

Бейнялхалг базарда юлкя дахилиндякиндян фяргли олараг рягабятин йцксяк ся-

виййядя олмасы мящсулун кейфиййятини вя онун рягабят габилиййятини даим йцк-

сялтмяйи тяляб едир. Гейд едяк ки, харижи игтисади фяалиййятин стимуллашдырылмасы 

амилляри базар мцнасибятляри системиндя мцщцм рола вя ящямиййятя маликдир. 

Эюрцндцйц кими, мцасир шяраитдя харижи игтисади ялагялярин стимуллашдырыл-

масынын ясас амили ялдя едилмиш валйутанын щяжмидир. Щямин валйута мябляьи 

дахили вя харижи базарда мящсул сатышындан, эюстярилян инъиниринг хидмятиндян, 

харижи фирмаларда иштирака эюря ялдя едилян пул эялириндян вя с. йараныр. Мящз 
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буна эюря дя игтисади тящлил просесиндя фирманын харижи игтисади фяалиййятинин 

стратеэийасыны мцяййян едяркян йаранан игтисади еффектин гиймятляндирилмяси 

мцщцм ящямиййят кясб едир. Она эюря дя игтисади ядябиййатда харижи игтисади 

фяалиййятин сон нятижялярини характеризя едян ясас кейфиййят эюстярижиси кими 

«мцяссисянин сярянжамында галан валйутанын щяжми» эюстярижиси ишлядилир. Вал-

йута эялирляринин щяжми эюстярижиси иля йанашы игтисади тящлил просесиндя ихраж 

мящсулларынын рентабеллийи эюстярижисиндян дя истифадя олунур. Ихраж мящсуллары-

нын рентабеллийи эюстярижисини мцяййян етмяк цчцн мящсул (иш вя хидмятляр) 

сатышындан йаранан пул эялиринин мябляьини щямин мящсулларын истещсалына сярф 

олунан мясряфлярин жяминя (мцяссисянин сярянжамында олан валйутанын мцга-

йисяли алыжылыг габилиййяти нязяря алынмагла) бюлмяк лазымдыр. Харижи игтисади 

фяалиййятин сямярялилийини дягиг гиймятляндирмяк цчцн бир сыра ялавя спесифик 

эюстярижилярдян дя истифадя едиля биляр. Яэяр фирма ейни заманда харижи игтисади 

фяалиййятин бир нечя формасындан истифадя едирся, онда сямярялилийи гиймятляндир-

мяк цчцн рентабеллик эюстярижисиндян (ямялиййатын мигйасы нязяря алынмагла) 

истифадя олунур. Щямин эюстярижисини мцяййян етмяк цчцн ялдя едилмиш сямяряни 

щямин форманын щяйата кечирилмяси иля баьы олан мясряфлярин жяминя бюлмяк 

лазымдыр. Яэяр харижи игтисади фяалиййятин йени формасы тятбиг олунарса, онда 

рентабеллик эюстярижисини мцяййян етмяк цчцн яввялляр истифадя едилмиш форма иля 

баьлы фактики мясряфляри йени форманын тятбиги заманы йаранан мясряфлярля (ана-

лоъи ямялиййатлар цзря) мцгайися етмяк вя гиймятляндирмяк лазымдыр. Базар 

игтисадиййаты шяраитиндя сямярялилик эюстярижиси ролунда харижи игтисади ямялиййат-

ларын рентабеллик сявиййясинин динамикасы чыхыш едя биляр. Бу эюстярижини мцяй-

йян едяркян щям цмумиликдя вя щям дя айры-айры ямтяя груплары цзря валйута 

мябляьинин харижи игтисади ямялиййатларын щяйата кечирилмяси иля баьлы йаранан 

мясряфляря нисбятини тапмаг лазымдыр. Бу эюстярижи йалныз динамикада юйрянил-

дикдя мянасы олур. Бундан башга игтисади тящлил просесиндя контрактларын вя 

мцгавилялярин мцгайисяли рентабеллик эюстярижисиндян дя истифадя олунур. Бу 

эюстярижини щесаблайаркян валйута эялирляринин щяжми, дювр, йенидян тякрар 

олунма вя диэяр шяртляр нязяря алыныр. 
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Валйута ресурсларындан истифадянин сямярялилийинин тящлили просесиндя тякжя 

сярбяст валйута ресурсларынын инвестисийалашдырылмасынын нятижялярини дейил, щям-

чинин фирманын, консернин, сящмдар жямиййятинин вя с. валйута фондундан исти-

фадянин сямярялилийини нязяря алмаг лазым эялир. Гейд едяк ки, мцасир шяраитдя 

дахили гиймятлярин сявиййяси вя структуру орта дцнйа гиймятляриндян кяскин 

сурятдя фярглянир. Ейни заманда манатын валйута курсу онлар арасындакы орта 

нисбяти бязи щалларда реал вя обйектив якс етдирмир. Она эюря дя валйута 

вясаитляриндян истифадя истигамятляринин тящлили просесиндя щесабламалары бир нечя 

истигамятдя апармаг зяруридир: 1) Валйута кредити щесабына даща мящсулдар 

аваданлыгларын алынмасы; 2) Биръада вя йахуд ауксионда ялавя валйута мяб-

ляьинин ялдя едилмяси; 3) Мцяссисянин малик олдуьу валйута мябляьи щесабына 

хариждян аваданлыгларын вя йени технолоэийанын алынмасы; Беля щесабламалары 

апараркян тящлил едилян ямтяялярин щяр бир номнеклатура нюмряси цзря дахили вя 

дцнйа гиймятляринин нисбяти ямсалына, башга сюзля, «ямтяя» валйута керсуна 

хцсуси фикир вермяк лазымдыр. Яэяр эюстярилян щяр щансы бир ямтяя цзря валйута 

курсу валйутанын ауксион (биръа) сатыш курсундан йцксяк оларса, онда беля 

мцяссисяляр цчцн щямин ямтяянин харижи базардан алынмасы даща сярфялидир. 

Бундан сонра щямин аваданлыьын манатла дахили базарда сатылмасы вя ялдя 

едилмиш мябляья биръадан валйута алынмасы мцяссися цчцн йцксяк еффектя малик-

дир. Мцяссисянин харижи игтсиади фяалиййятинин оператив тящлили заманы контракт-

ларын вя мцгавилялярин шяртляринин эюзлянилмясиня, валйута щесабынын 

вязиййятиня, мясряфлярин сявиййясиня хцсуси фикир вермяк лазымдыр. 

Эюрцндцйц кими, мцяссисяляр (фирмалар) харижи базара сярбяст сурятдя 

чыхмаг щцгугу ялдя етдикдян сонра валйута иля баьлы мясяляляр актуал характер 

дашымаьа башлайыр. Харижи валйута иля ямялиййатлары харижи игтисади фяалиййятля 

мяшьул олан истянилян мцяссися вя фирма апара биляр. Бу мягсядля банкда жари 

валйута щесабыны ачмаг мягсядяуйьундур. Харижи игтисади фяалиййятин иштиракчы-

лары республика мцяссисяляри иля баьланылмыш мцгавиля-контракт ясасында фяалий-

йят эюстярир. Щямин фяалиййятин нятижяси харижи валйута иля юлчцлцр. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, мювжуд ганунверижилийя эюря мцяссися (фирма вя 

с.) валйута эялирляринин 50%-ни вякил едилмиш банклар васитясиля 14 эцн 

мцддятиня (валйутанын кючцрцлдцйц эцндян етибарян) биръада вя йахуд диэяр 

валйута базарында сатмалыдыр. Илк нювбядя харижи валйута эялирляринин бцтцн 

мябляьи 52/1№-ли «Транзит валйута щесабы»нда якс етдирилир. Эюрцндцйц кими 

транзит валйута щесабында якс етдирилян харижи валйута эялирляри ики щиссяйя 

бюлцнцр: 1) Вясаитин 50%-и харижи валйута шяклиндя жари валйута щесабында якс 

етдирилир; 2) Диэяр 50%-и ися манат еквивалентиндя щесаблашма щесабына 

кючцрцлцр. Харижи валйута маната МИлли банкын мцяййян етдийи курс цзря 

(щяфтядя ики дяфя) чеврилир. Ихраждан йаранан валйута эялирляринин (мябляьинин) 

дахили валйута базарында (биръа, ауксиона вя с.) сатышы иля ялагядар банкын 

эюстярдийи хидмятляря эюря верилян комиссийон щаггы сатылан валйутанын цмуми 

мябляьинин 1,3%-дян йцксяк олмамалыдыр. Валйутанын алгы-сатгы ямялиййатлары 

цзря биръа комиссийон щаггынын мябляьи валйута сатышынын халис мябляьинин 

0,3%-дян чох олмамалыдыр. Яэяр сатыш цчцн нязярдя тутулан валйутанын мябляьи 

валйута биръасы тяряфиндян мцяййян едилмиш минимум щяжмдян аз оларса, онда 

фирманын вякил етдийи банк щямин мябляьи лимитдахилиндя юз адына вя юз 

щесабына алыр. Бу заман валйутанын алыш курсу вя эюстярилян хидмятя эюря 

комиссийон щаггынын мябляьи (1,3%-дян чох олмайараг) банкын тясяррцфат 

субйектляри иля разылашмалары ясасында мцяййянляшдирилир. Тясяррцфат субйектляри 

валйута эялирляринин мцяййян щиссясини биръада вя йахуд ауксионда 

реаллашдырмаздан яввял транзит щесабындан ашаьыдакы мясфляри юдяйя биляр: 1) 

Ихраж эюмрцк верэиси; 2) Шяриклярин вя йахуд ортагларын комиссийон 

мцкафатландырылмасы; 3) Харижи юлкялярин яразисиндя вя бейнялхалг транзит 

дашымаларында йцклярин йола салынмасы вя онларын сыьортасы иля ялагядар 

мцяссися-резидентлярин эюстярдикляри хидмятин дяйяринин юдянилмяси. Щямин 

валйута вясаити мцяссися-резидентлярин транзит щесабына кючцрцлцр. Гейд едяк 

ки, ихраждан йаранан валйута эялирляринин мцяййян щиссяси сатылдыгдан сонра 

галан мябляь тясяррцфат субйектляринин транзит валйута щесабындан жари валйута 

щесабына кечирилир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя ямтяялярин ихражындан ялдя 
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едилян валйута эялирляринин щярякятини тящлил етмяк цчцн ашаьыдакы аналитик 

жядвял тяртиб етмяк мягсядяуйьундур: 

Жядвял 3.11 

Эюстярижиляр Юлчц 
ващиди 

Мябляь 

1.Ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) ихражындан йаранан вя тясяррцфат 
субйектляринин транзит щесабына дахил олан валйута эялирляри 

мин 
манатла 

110 

2.Йцклярин эюндярилмяси, йцклянмяси вя сыьортасы хяржляри - 15 
3.Ихраж эюмрцк проседураларынын вя верэиляринин юдянилмяси - 2 
4.Шярик (ортаг) тяшкилатларын комиссийон мцкафатландырылмасы - 3 
5.Биръада вя йахуд ауксионда сатылмаг цчцн нязярдя тутулан валйута 
мябляьинин щесабланмасы цчцн базис эюстярижиси (стр1-стр2-стр3-стр4)- 

- 90 

6.Сатыш цчцн нязярдя тутулан валйута мябляьинин жями (50×сятир5):100 - 45 
7.Биръада сатылан валйутанын мябляьи (сатышын минимум мябляьи 10 мин 
манат олмалыдыр) 

- 40 

8.Банка вя биръайа верилян комиссийон щаггларынын юлчцсц % 1,3 
9.Комиссийон щаггларынын мябляьи (сятир 7×сятир8):100 мин ман. 0,52 
10.Биръада долларын маната нисбятян курсу манатла 0,850 
11.Биръада валйута сатышындан ялдя едилян пулун мябляьи  
(сятир7-сятир9)×сятир10 

мин.ман. 162658 

12.Сатыш цчцн нязярдя тутулан валйутанын галыьы (сятир6-сятир7)  мин ман. 5 
13.Банкын комиссийон щаггынын дяряжяси % 1,0 
14.Банка верилян комиссийон щаггынын мябляьи (сятир12×сятир13):100 мин ман. 0,5 
15.Банкла разылашдырылмыш манатын курсу манатла 0,850 
16.Банка валйута сатышындан ялдя едилян пулун мябляьи  
(сятир 12-сятир14) ×сятир15 

манатла 20295 

17.Тясяррцфат субйектинин валйута сатышындан ялдя едилян вя онун 
щесаблашма щесабына кючцрцлян пулун цмуми мябляьи 
(сятир11+сятир16) 

мин 
манатла 

182953 

18.Тясяррцфат субйектинин жари валйута щесабына кючцрцлян валйутанын 
мябляьи (сятир5-сятир6-сятир12) 

мин 
манатла 

45 

 

Гейд етмяк лазымдыр ки, биръада вя йахуд ауксионда сатылмаг цчцн 

нязярдя тутулан валйута мябляьинин щесабланмасы цчцн базис эюстярижисини 

мцяййян едяркян ашаьыдакы фяалиййят нювляриндян йаранан валйута дахил олма-

лары щесабламайа дахил едилмир: 1) Гиймятли каьызларын сатышындан йаранан вал-

йута мябляьи; 2) Капиталда иштирака эюря ялдя едилмиш эялирляр; 3) Низамнамя 

капиталына пай шяклиндя дахил олмалар; 4) Жялб едилмиш кредит шяклиндя дахил 

олмалар; 5) Гиймятли каьызлар цзря дивидендляр вя фаизляр шяклиндя йаранан 

эялирляр; 6) Кредитлярин юдянилмясиня эюря дахил олан мябляь (фаизляр дя дахил 

олмагла);  
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Мялумдур ки, идхал вя ихраж малларынын дахил олмасынын ясас мянбяйи 

малэюндярянлярдир ки, фирмалар вя ширкятляр онларла харижи игтисади 

мцнасибятлярини мцгавиля-контракт ясасында щяйата кечирир. Щямин 

мцгавилялярдя ямтяялярин алгы-сатгы шяртляри вя бунунла ялагядар олараг 

алыжыларын вя мал эюндярянлярин щцгуглары вя ющдяликляри юзяксини тапыр. 

Мцяссися вя йахуд фирма ямтяяляри (идхал вя ихраж цзря) юлкя дахилиндя 

малэюндярянлярдян алырса онда онларла апарылан щесаблашмаларын формасы ади 

гайдадан фярглянир. Мящз бу заман щесаблашмаларын тящлили методикасы 

цмуми гайдада олмагла дювлят вя диэяр мцлкиййят мцнасибятляриня мянсуб 

олан мцяссисяляр арасында апарылан щесаблашмаларын тящлили иля цст-цстя дцшцр. 

Гейд едяк ки, харижи малэюндярянлярля апарылан тящлилин тяшкилиня ашаьыдакы 

амилляр бирбаша тясир эюстярир: 1) Тятбиг олунан щесаблашмаларын  формалары; 2) 

Малэюндярмялярин базис шяртляри; Бир гайда олараг харижи юлкялярдя 

щесаблашмаларын ашаьыдакы формалары тятбиг олунур: 1) Аккредитивлярля 

щесаблашмалар; 2) Коммерсийа кредити цзря щесаблашмалар; 3) Кючцрмя 

векселляринин кюмяйи иля апарылан щесаблашмалар; 4) Ачыг щесаблар вя инкасса 

формасы иля апарылан щесаблашмалар; Гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг 

практикада щесаблашмаларын аккредитив формасы эениш йайылмышдыр. Щесаблашма-

ларын аккредитив формасы ямтяялярин йцклянмя аныны сатыш моменти щесаб етмяйи 

нязярдя тутур. Бу форманы тятбиг етдикдя ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) ихражын-

дан йаранан валйута эялирляри фирманын транзит валйута щесабына тез бир 

заманда дахил олур. Бцтцн бунларла йанашы игтисади тящлил просесиндя валйута юз 

хяржини юдямясинин сямярялилийинин юйрянилмяси вя гиймятляндирилмяси мцщцм 

ящямиййят кясб едир. Валйута юз хяржини юдямя принсипи о демякдир ки, 

мцяссисянин валйута эялирляри онун хяржлярини юдяйир. Бу принсипин эюзлянилмяси 

о демякдир ки, тясяррцфат субйекти валйута фондунун мябляьини даим артырыр. 

Тясяррцфат субйектинин ил ярзиндя валйута юз хяржини юдямясини тящлил етмяк 

цчцн ашаьыдакы формада аналитик жядвял тяртиб етмяк лазымдыр. 

Жядвял 3.12 

№ Эюстярижиляр Мябляь, мин 
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манат 
1. Валйута эялирляри:  
1.1. Жари щесабда илин яввялиня олан валйутанын галыьы  30 
1.2 Депозитя гойулмуш вясаитляр  80 
1.3  Мящсул (иш вя хидмят) сатышындан ялдя олунан эялир  180,3 
1.4 Жари вя депозит щесабларда сахланылан валйута вясаитляри цзря фаизлярин 

юдянилмясиндян йаранан эялирляр 
2,7 

1.5 Валйута иля алынан кредит - 
1.6  Гиймятли каьызлар цзря валйута ифадясиндя эялирляр  - 
1.7 Биръадан, ауксионда вя банкдан валйута алынмасы - 
 ЙЕКУНУ: 293 
2. Валйута мясряфляри:  
2.1 Жари мясряфлярин юдянилмясиня вя материал гиймятляринин алынмасына сярф 

едилян хяржляр 
25 

2.2 Модернляшдирмяйя мясряфляр 84 
2.3 Яввялляр алынмыш кредитлярин вя онлара эюря верилян фаизлярин гайтарылмасы - 
2.4 Бирэя фяалиййятя эюря харижи иштиракчынын (тяряфдашын) ялдя етдийи мянфяят - 
2.5  Харижи ишчиляря верилян ямяк щаггы - 
2.6 Харижи ишчилярин пенсийа тяминаты цчцн сярщяддян кечирилян валйутанын 

мябляьи 
- 

2.7 Валйутанын алышы цчцн комиссийон щаггы - 
2.8 Биръада, ауксионда вя банкда валйута сатышы - 
2.9 Валйута иля гиймятли каьызларын алынмасы - 
2.10 Хейриййя тядбирляри вя спонсорлуг цчцн айырмалар - 
ЙЕКУНУ: 293 
3. Валйута эялирляри вя мясряфляри арасындакы фярг (илин сонуна валйута 

галыьы)184 
 

 

Жядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, тясяррцфат субйектинин валйута 

эялирляри 293 мин манат, валйута мясряфляри 109 мин манат, илин сонуна валйута 

галыьы 184 мин манат (293-109) тяшкил етмишдир. Тясяррцфат субйектинин мцсбят 

валйута галыьы юз хяржини юдямянин шяртляринин эюзлянилдийини эюстярир. Валйута 

юз хяржини юдямя ямсалы 2,69(293:109) олмушдур ки, бу да юз нювбясиндя 

тясяррцфат субйектинин йцксяк валйута сабитлийини (таразлыьыны) сцбут едир. 
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NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

 

Vahid ümumdünya təsərrüfatı sisteminin yaranması və iqtisadiyyatda 

qloballaşma meylinin sürətlə güclənməsi valyuta mexanizminin və onun 

beynəlmilləşməsinin obyektiv əsasım təşkil edir. 

Valyuta mexanizminin beynəlmiləşməsi valyuta münasibətlərimin 

tənzimlənməsində, dünya iqtisadiyyatı və ticarətinin inkişafına əlverişli şərait 

yaradılması və beynəlxalq hesablaşma mexanizminin normal fəaliyyətinin təmin 

edilməsi məqsədilə dövlətlərarası əməkdaşlığının genişləndirilməsində və 

səmərəliliyinin artırılmasında özünü göstərir. 

Tarixi təcrübə göstərir ki, bazar iqtisadiyyatının hökmran olduğu bir şəraitdə 

beynəlxalq valyuta münasibətlərinin tənzimlənməsi bazar mexanizmi və dövlət 

tərəfindən həyata keçirilir. Valyuta bazarlarında valyutalara tələb, təklif və 

müvafiq olaraq onların məzənnə nisbəti formalaşır. Bazar tənzimlənməsi öz növ-

bəsində dəyər qanununun, tələb və təklif qanunun tələblərinə uyğun şəkildə həyata 

keçirilir. Bu qanunların işləkliyi valyuta mübadiləsində onların (valyutaların) nisbi 

ekvivalentliyini, mal, kapital, xidmət, kredit hərəkəti vasitəsilə beynəlxalq valyuta 

axınları ilə dünya valyuta sistemində valyutaya olan ehtiyac arasındakı uyğunluğu 

təmin edir. Valyuta bazarlarında iqtisadi agentlər qiymət mexanizmi və valyuta 

məzənnəsinin dinamikası haqqında siqnallar vasitəsilə valyuta alıcılarının 

ehtiyaclarını və onların təklif imkanlarını öyrənirlər. Bununla da bazar valyuta 

əməliyyatlarının vəziyyəti haqqında informasiya mənbəyi kimi çıxış edir. 

Onu da qeyd edək ki, bazar iqtisadiyyatının tənzimlənməsi sistemində valyuta 

siyasəti mühüm yer tutur. Məhz valyuta siyasəti ümumdünya təsərrüfat əlaqələri 

sistemində iqtisadiyyatın daxili və xarici dinamik müvazinətini təmin etmək, 

beynəlxalq öhdəlikləri müəyyən bir sistem daxilində yerinə yetirmək və xarici 

ödəniş balansını tənzimləmək məqsədilə ölkənin cari və strateji məqsədələrinə 

uyğun olaraq hökumətin həyata keçirdiyi tədbirlərin məcmusunu əks etdirir. Bu 

tədbirlərin çoxu dövlətlərin müstəqil olaraq qəbul etdikləri tədbirlər deyil, 
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beynəlxalq valyuta sisteminin istiqamatləndiriməsiehtiyatlarından doğan 

tədbirlərdir.  

Ölkələr xarici ödəmələrlə müvazinatı təminetmək üçün müxtəlif tədbirlərə əl 

atırlar. Sərbəst dəyişən məzənnə sistemində xarici müvazinəti valyuta 

məzənnələrinin tələb və təklif şərtlərindən asılı olaraq sərbəst dalğalanması ilə 

təmin edilir. Elastikliyə malik məzənnə sistemində valyuta məzənnələri sərbəst 

dəyişmədiyi üçün xarici müvazinət, onun hökumət qərarı ilə dəyişdirilməsi yolu ilə 

təmin edilir. Elastikliyə malik olan sabit məzənnə sistemində xarici müvazinəti 

təmin olunmasında yuxarıda gördüyümüz kimi ən təsirli tədbir valyuta 

məzənnəsinin tənzimlənməsidir. Bu sistemdə digər tədbirlər kompleksi ilə yanaşı 

dövlətlər qəbul etdiyi qərarla milli valyutanın xarici alıcılıq qabiliyyətini aşağı 

salır, (devalvasiya) və ya yüksəldir (revalvasiya). 

Bütun dünya ölkələrində, o cümlədən də Azərbaycanda k valyuta bazarı 

dövlət tərəfindən nizamlayıcı təsir altında olur. Azərbaycan iqtisadiyyatında 

«Valyuta tənzimlənməsi və nəzarəti» anlayışı valyuta sferasında dövlət 

idarəetməsinin bir vasitə kimi, yəni dövlət tərəfindən beynəlxalq hesablaşmaların 

və valyuta əməliyyatlarının həyata keçiril-məsinin inzibati qaydada 

reqlamentləşdirirlməsi kimi anlaşılır. Bu zaman dövlət aşağıdakı perspektivləri 

rəhbər tutmalıdır: 

- Ölkənin iqtisadi effektivliyinin yüksəldilməsi; 

- Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunması. 

- Məlum olduğu kimi valyuta nəzarəti və tənzimlənməsinin həyata 

keçirilməsini dövlət müəyyən edir ki, burada aşağıdakılar daxildir: 

-  Valyuta əməliyyatlarının aparılması sferası və qaydas; 

- Ölkənin valyuta ehtiyatlarının formalaşdırılması və istifadəsi qaydaları; 

- Təsərrüfat subyektlərinin valyuta fondlarının yaradılması qaydaları; 

- Valyuta nəzarətinin həyata keçirilməsi mühiti və qaydaları. 

Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları valyuta nəzarətini milli 

valyuta qanunvericiliyinə və Gömrük məcəlləsi ilə müəyyənləşmiş normalara 



109 
 

uyğun olaraq həyata keçirirlər. AR-da gömrük orqanları sisteminə daxil olan hər 

bir orqan valyuta nəzarəti funksiyasını öz səlahiyyəti daxilində həyata keçirir.  

Müasir dünya praktikası xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı əməliyyatlar 

sferasında gömrük orqanlarının aktiv iştirakı olmadan effektiv valyuta nəzarətinin 

təşkilinin mümkünsüzlüyünü birdaha təsdiq edir. Məhz gömrük əməkdaşı xarici 

ticarət müqavilələrində müəyyən olunmuş şərtlər arasında malların gömrük sər-

hədindən keçirilməsinin mövcudluğu faktı barədə ilk olaraq informasiya alır və 

məhz gömrük rəsmiləşdirilməsi anında valyuta nəzarətinin ayrı-ayrı 

proseduralarım daha məqsədəuyğun yerinə yetirir. Bu cür şəraitin ədalətliliyini 

həm də o fakt sübut edir ki, valyuta nəzarətinin reallaşdırılması dövrü, mümkün 

olan qanunvericilik pozuntularının, o cümlədən də valyuta qanunvericiliyi 

pozuntularının qarşısının alınması üçün sonuncu şans kimi çıxış edir.  

Azərbaycan Respublikası gömrük orqanları tərəfindən valyuta nəzarətinin 

həyata keçirilməsi gedişində Azərbaycan Respublikası valyuta qanunvericiliyinin 

pozulması (eyni zamanda gömrük qaydalarının pozulması və ya gömrük 

orqanlarının normal fəaliyyət göstərməsinə mane olan hüquq pozuntusu hesab 

edilən pozuntu) aşkar olunarsa şəxslər Azərbaycan Respublikasının müvafiq 

qanunları ilə məsuliyyət daşıyırlar. Digər hallarda isə Azərbaycan 

Respıiblikasıvalyuta qanunvericiliyinin pozulmasına görə müəyyən edilmiş mə-

suliyyət Azərbaycan Respublikasının valyuta və ya digər qanunvericilik aktları ilə 

baxılır. 

Sonda onu deyə bilərik ki, Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 

fəaliyyətə başladığı andan gömrük orqanlarının üzərinə valyuta nəzarətini həyata 

keçirmək vəzifəsi qoyulub ki, bu da. hətta kifayət qədər işlənmiş nəzarət 

mexanizmi olmadan da valyuta tənzimlənməsi və valyuta nəzarəti sahəsində 

mövcud normativ - hüquqi bazanın ümumi tələblərinə üyğün olaraq gömrük 

orqanlarının öz funksiyalarinı yerinə vetirmələrini təmin etmək üçün əsas kimi 

çıxış edir. 
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