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İşin ümumi xarakteristikası 

Mövzunun aktuallığı: Þëêÿìèçäÿ èãòèñàäèééàòûí éöêñÿëÿí òåìïëÿ èíêèøàô 

åòìÿêäÿ îëäóüó ìöàñèð äþâðäÿ ìöõòÿëèô òÿñÿððöôàòúûëûã ôîðìàëàðûíäà ôÿàëèééÿò 

ýþñòÿðÿí ìöÿññèñÿ âÿ òÿøêèëàòëàðûí òÿñÿððöôàò-ìàëèééÿ ôÿàëèééÿòèíèí èäàðÿ 

åäèëìÿñèíäÿ ìöùàñèáàò óúîòóíóí áåéíÿëõàëã ñòàíäàðòëàðûí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí 

òÿøêèëè âÿ ìöàñèð èãòèñàäè øÿðàèòèí òÿëÿá åòäèéè óúîò èíôîðìàñèéàëàðûíûí ÿëäÿ åäèëìÿñè 

ìöùöì ÿùÿìèééÿòÿ ìàëèêäèð. Áóíà ýþðÿ äÿ ìöùàñèáàò óúîòóíóí áåéíÿëõàëã 

ñòàíäàðòëàðûí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí øÿêèëäÿ éåíèäÿí ãóðóëìàñû âÿ òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè 

èñòèãàìÿòèíäÿ ìöùöì èøëÿð àïàðûëûð. Àçÿðáàé÷àíûí Ìèëëè Ìöùàñèáàò Óúîòó 

Ñòàíäàðòëàðûíûí ãÿáóë åäèëìÿñè âÿ ùÿìèí ñòàíäàðòëàðûí ìöÿññèñÿ âÿ òÿøêèëàòëàðäà 

òÿòáèã åäèëìÿñè áó èøëÿðèí òÿðêèá ùèññÿñèäèð. Þëêÿäÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí ìöÿññèñÿ âÿ 

òÿøêèëàòëàðûí áþéöê ÿêñÿðèééÿòèíäÿ Ìèëëè Ìöùàñèáàò Óúîòó Ñòàíäàðòëàðû òÿòáèã 

åäèëìÿêäÿäèð. Ìèëëè Ìöùàñèáàò Óúîòó Ñòàíäàðòëàðûíûí òÿðêèáèíäÿ ìöùàñèáàò 

óúîòóíóí éåíè ùåñàáëàð ïëàíû âÿ ìöùàñèáàò-ìàëèééÿ ùåñàáàòûíûí éåíè ôîðìàëàðû 

ãÿáóë åäèëìèøäèð.  

Öhdəlik - keçmiş hadisələr nəticəsində yaranmış, ödənməsi müəssisənin 

iqtisadi səmərəsi olan resusların xaric olmasına səbəb olan müəssisənin carı 

borcudur. Öhəliklərin üç növü mövcuddur: hüquqi, faktiki (konstruktiv və ya 

ənənəvi) və şərtı.  

Hüquqi öhdəlik - müqavilədən, qanunvericilikdən və ya qanunvericiliyin 

tətbiqi təcrübəsindən (məsələn, məhkəmə qərarı) yaranan öhdəlikdir. Faktiki 

öhdəlik aşağıdakı hallar olduqda müəssisənin fəaliyətindən irəli gələn öhdılikdir:  

- müəssisə keçmiş təcrübəyə əsasən dərc olunmuş siyasəti vasitəsilə və ya 

kifayət qədər konkret carı bəyanatla üçüncü tərəflərə müəyyən öhdəliklərin öz 

üzərinə götürdüyünü nümayiş etdirir;  

- nəticədə müəssisənin bu öhdəlikləri yerinə yetirəcəyə barədə üçüncü 

tərəflərdə əsaslı ümid yaranır.  

Şərti öhdəlik – bu keçmiş hadisələrdən irəli gələn və mövcudluğu yalnız tam 

olaraq müəssisənin nəzarəti altında olmayan bir və ya daha çox qeyri-müəyyən 

gələcək hadisələrin baş verməsi və ya verməməsi ilə təsdiqlənəcək mümkün 
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öhdəlik və ya keçmiş hadisələrdən irəli gələn, lakin iqtisadi səmərəni təcəssüm 

etdirən resusların müəssisədən xaric olmasının tələb olunacağı ehtimal 

olunmadıqdan və ya öhdəliyin məbləği kifayət qədər etibarlı qiymətləndirilə 

bilmədikdə cari öhdəlikdir. (MMUS-No 10)  

İqtisadi əhəmiyyət daşımaqla yanaşı öhdəlik verilən və təsərrüfat subyekti 

tərəfindən alınan kreditlər formasını yerinə yetirir.   

Hesablaşma əməliyyatı dedikdə - ödəmələr zamanı həyata keçirilən qayda 

və üsulların məcmusu, hesablaşma iştirakçıları və bank idarələri arasındakı pul 

dövriyyəsinin sənədləşdirilməsi qaydası başa düşülür. Hal-hazırda müəssisələr 

nəğdsız hesablaşmaları əsasən ödəmə tapşırığı, tələbnamə-tapşırıq vasitəsilə həyata 

keçirirlər.  

Mövcud qüvvədə olan təlimata əsasən müəssisə və təşkilatlar arasındakı 

hesablaşmalar bir qayda olaraq əsasən qeyri-nəğd formada həyata keçirilir.  

Nəğdsiz hesablaşmalar pul vəsaitinin dövriyyədəki nəğd pulu əvəz edən 

müxtəlif bank əməliyyatlarının köməyilə, ödəyicinin hesabından alınan hesabına 

köçürməklə aparılır. Nəğdsiz hesablaşmalar Azərbaycan Respublikası Milli 

Bankının 27 may 1997-ci il tarixli təlimatına əsasən həyata keçirilir. Bütün 

nəğdsız hesablaşmaların tətbiqi zamanı əsasən müvafiq sənədlərdən istifadə 

olunur. Göstərilən və tətbiq edilən hesablaşma sənədlərinin hər birinin adı olur və 

onlarla müvafiq əməliyyatlar aparılır.  Nəğdsız hesablaşma əməliyyatları  

formalaşdırılarkən hesablaşmalarda tətbiq olunan sənədlərin adı və nömrəsi ilə 

uçotu aparılır.   

Bazar münasibətlərinə keçid istehsalçıya deyil, istehlakçıya üstünlük verir və 

ödəyicini ödənişlərin aparıcısı hesab edir. Nəğdsız hesablaşmalarda istifadə olunan 

sənədlər dövlət standartlarına cavab verməli və hesablaşma haqqında tam təsəvvür 

yaratmalıdır.  

Respublikamızda mövcud olan mühasibat uşotu hesabatı sisteminin bazar 

iqtisadiyyatı və beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarının tələblərinə 

uyğunlaşdırılaraq, tətbiq edilməsi müasir dövrün  aktual problemlərdən biridir.  

Hal-hazırda Azərbaycanda mövcud olan mühasibat uçotu hesabatı sisteminin bazar 
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iqtisadiyyatı və beynəlxalq standartlarının tələblərinə uyğunlaşdırmaq dövrün əsas 

tələblərindən biridir. Təsərrüfatçılığın bazar şəraitinə uyğunlaşdırılması, o 

cümlədən ABŞ və Avropa ölkələrinin təcrübəsindən istifadə edilməklə 

respublikamızda mühasibat uçotun beynəlxalq standartların tələblərinə 

uyğunlaşdırılaraq onun tətbiq edilməsidir.  

Magistr işinin mövzusu “Öhdəliklərin və hesablaşmaların uçotunun 

təkmilləşdirilməsi”adlanır. Dissertasiya işi elmi nöqteyi-nəzərdən aktuallıq kəsb 

edir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində çalışan müəssisələrdə və onların fəaliyyət 

sferasında qiymətləndirilməsində əsas rol oynayır. Təqdim edilən magistr 

dissertasiya işi uzunmüddətli və qısamüddətli öhdəliklərinin uçotu, təhlili və 

hesablaşmaların uçotunun təkmilləşdirilməsinə dair hazırlanmışdır. Magistr işi,  

praktiki cəhətdən aktualdır. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində çalışan müəssisələrin 

fəaliyyətinə qiymət verilməsində çox vacib amillərdən biridir.  

Dissertasiya işində qoyulan problemin öyrənilməsi 

səviyyəsi: öhdəliklərin, hesablaşmaların uçot və hesabatda, o cümlədən iqtisadi 

təhlildə və respublika, həm də xarici ölkə alimlərinin tədqiqat obyekti olmuşdur. 

Tərtib edilən dissertasiya işində istifadə olunan ədəbiyyatlardan bəzilərinin adlarını 

çəkmək olar. Məsələn:  Həmin alimlərə aşağıdakıları aid etmək olar: E. 

Hendrikson, Bezrukix, P. V. Paliy, A. Şeremet, X. Anderson V. Kovalov, K. Druri, 

V. Petrova,  M. Bred, B. Nidlız, , D. Kolduell, V.Novodvorskiy, Y. Sakalov, C. 

Leontiyeva N. Kondrakov,  S.M.Səbzəliyevin, Q.Ə.Abbasovun, V.M. Quliyevin, 

İ.Abbasovun, H.Cəfərlinin, V. İsayevin, S.Yaqubovun, V. Novruzovun, 

R.Əliyevin,  A.Səlimovun, H.Namazəliyevin və başqalarının əsərlərində aydınlıq 

gətirlimişdir.  

Məqsəd və vəzifəsi: Öhdəliklər dedikdə - Beynəlxalq praktikada “Maliyyə 

uçotu konsepsiyasında” qeyd edildiyi kimi müəssisənin gələcəkdə əldə olunacaq 

iqtisadi xeyirdən imtina etməsinin qeyri mümkünlüyü kimi başa düşülür. 

Öhdəliklərin xarakteristikasına aşağıda sadalananlar hesab olunur:  

a) mal-material ehtiyatlarının satın alınmasına pul vəsaitlərinin sərfi;  

b) hazır məhsul əldə etmək üçün mal-material ehtiyatlarının təkrar emalı;  
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c) istehsal məhsulların kreditlə mal alanlara satılması (debitor borcu hesabı açmaq 

yolu ilə);   

d) debitor borclarının ödənilməsi (malalan təşkilatlardan).  

Cari aktivlərdən istifadə edilməklə cari öhdəliklərin ödənilməsinin ömür 

müddəti demək olar ki, eynilik təşkil edir. Kreditor borcu: bu o deməkdir ki, 

müəssisənin fəaliyyət müddətində mallara və xidmətlərə görə hesablaşmalar 

formasında borcların ödənilməsi kimi başa düşülür. Demək olar ki,  borcların 

ticarət əməliyyatları zamanı əmələ gəlməsi, yaranması hallarında aşağıdakılar 

istifadə edilir:  

a) öhdəliklərin mövcudluğu (müəssisələrdə)   

b) hər hansı bir öhdəliyin yaranmasında təsərrüfat hadisələrinin baş verməsi;  

c) öhdəliyin yaranmasına, meydana gəlməsinə gətirib çıxaran səbəblər və s. 

xarakterik xüsusiyyətlər.   

BMUS-ya  uyğun olaraq öhdəliklər mühasibat uçotunda və hesabatda onun 

baş verdiyi anda əks etdirilməlidir.  

Tədqiqatın predmeti və obyekti: Hesablanılan öhdəliklər özündə 

əməkdaşların əmək haqqını, hesablanılan, lakin hələlik ödənməyən kredit faizlərini 

birləşdirilir. Hesablanılan öhdəliklər düzəliş yazılışları əsasında hesablara uçot 

dövrünün arxasında köçürülür. Uçota alınan hesabların kreditində öhdəliklərin 

dəyərinin artımı qeydə alınır. Hesablanılan öhdəliklərin əsas məbləği öhdəliklərin 

dəyəri üzrə faizə  görə müəyyənləşdirilir. Prinsip etibarı ilə  öhdəliklər, borcların 

məbləği gələcəkdə ödənmək şərti ilə  mühasibat uçotda əks etdirilir. Öhdəliklər 

üzrə faizlərin ödənilməsi mühasibat uçotunda sənədlər vasitəsi ilə bütünlüklə  

rəsmiyyətə salınır. Müvafiq qaydalara görə podraçılarla,  (malsatan və malalan) 

təşkilatlarla əməliyyatların gedişatında baş verən debitor və kreditor borcları bir il 

müddətində  ödənilir. Müəssisələr adətən qısa müddətli kreditor borclarını onların 

ödənmə tarixinə dəyərləri ilə qiymətləndirilərək uçotda əks etdirlər.  

Dissertasiya işinin metodologiyası: Milli Mühasibat Uçotu Standartları, 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, “ Mühasibat uçotu” haqda 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu,  Nazirlər Kabinetinin qərarları AR Mülki 
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Məcəlləsi, ölkə və xarici iqtisadi alimlərinin uçotu, hesabatı və təhlilinə dair 

əsərləri və s. təşkil edir. Tədqiqat işində bir neçə iqtisadi metodlardan istifadə 

edilmişdir: iqtisadi təhlil, müqayisə, ümumiləşdirmə, və s.  

İşin elmi yeniliyi:  

•••• öhdəliklərin, hesablaşma əməliyyatlarının metodoligayası və iqtisadi mahiyyəti 

xarakterizə edilmişdir;  

•••• hesablaşmaların uçotunun təşkili formalarının MMUS-a uyğunlaşdırılması 

yolları göstəriımişdir; 

•••• MMUS-ya  istinad edilməklə öhdəliklərin qiymətləndirilməsi yolları müxtəlif 

növləri dəqiq göstərilmişdir;   

•••• Qısamüddətli və uzunmüddətli debitor-kreditor borcları, onlarla 

hesablaşmaların uçotunun mahiyyəti, məzmunu araşdırılmışdır;  

•••• Uzunmüddətli və qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklərin müasir 

uçotu qaydalarında tədbiqi və təhlili əks etdirilmişdir;  

•••• Hesablaşma əməliyyatlarının MMUS-da əks etdirilmısi və onların 

kompyuter mühasibatlığında tətbiqi istiqamətləri göstərilmişdir;  

•••• Öhdəliklərin və hesablaşmaların sintetik və analitik uçotunun 

təkmilləşdirilmısi istiqmətində müəyyən təkliflər verilmişdir və s;  

Dissertasiya işin həcmi və strukturu:  giriş, üç fəsildən, nəticə və 

ədəbiyyat siyahisindən ibarətdir.  
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FƏSİL I Müasir şəraitdə mühasibat uçotunun konsepsiyasının öhdəliklərin, 

hesablaşmaların nəzəri və metodoloji əsasları.  

 

1.1 Öhdəliklərin, hesablaşma əməliyyatlarının metodologiyası və 

iqtisadi xarakteristikası 

Öhdəlik dedikdə - keçmiş hadisələr nəticəsində yaranmış, ödənməsi 

müəssisələrin iqtisadi səmərəsi olan resursların xaric olmasına səbəb olan 

müəssisənin cari borcu nəzərdə tutulur. Carı öhdəlik o zaman mövcud olur ki, 

keçmiş hadisələr nəticəsində müəssisənin iqdisadi resurslarının  xaric olmasına 

səbəb olan öhdəliyin ödənilməsinə müəssisənin heç bir alternativi olmasın.  

Öhdəliyin yaranmasına səbəbi: ödəməkdən başqa müəssisənin heç bir 

çıxış yolunun olmaması və ya faktiki öhdəliyi yaradan şərait və səbəblər kimi başa 

düşülür. Cari öhdəliyin yaranmasına gətirib çıxaran keçmiş hadisələr öhdəlik 

yaradan hadisələr adlanır. Hadisələr o zaman öhdəlik yaradan hadisələr hesab edilir 

ki, bu hadisənin nəticəsində hüquqi və ya faktiki öhdəliyin ödənişi üçün 

müəssisənin iqtisadi səmərəni təcəssüm etdirən resurslarının ötürülməsindən başqa 

real alternativi yoxdur. Faktiki öhdəliyə nümunə olaraq mağazalar tərəfindən bütün 

narazı müştərilərə pulun qaytarılmasını misal göstərmək olar. Müəssisənin 

mümkün nəticələr diapazonunu müəyyən etmək qabiliyyətindən aslı olaraq 

öhdəliyi real qiymətləndirmək mümkündür.  

Hesablaşma əməliyyatı dedikdə - ödəmələr zamanı həyata keçirilən qayda 

və üsulların məcmusu, hesablaşma iştirakçıları və bank idarələri arasındakı pul 

dövriyyəsinin sənədləşdirilməsi qaydası başa düşülür. Hal-hazırda müəssisələr 

nəğdsız hesablaşmaları əsasən ödəmə tapşırığı, tələbnamə-tapşırıq vasitəsilə həyata 

keçirirlər.  

Mövcud qüvvədə olan təlimata əsasən müəssisə və təşkilatlar arasındakı 

hesablaşmalar bir qayda olaraq əsasən qeyri-nəğd formada həyata keçirilir. 

Nəğdsız hesablaşmalar pul vəsaitinin dövriyyədəki nəğd pulu əvəz edən 

müxtəlif bank əməliyyatlarının köməyilə, ödəyicinin hesabından alınan 

hesabına köçürməklə aparılır. Nəğdsız hesablaşmalar Azərbaycan Respublikası 
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Milli Bankının 27 may 1997-ci il tarixli təlimatına əsasən həyata keçirilir. 

Bütün nəğdsız hesablaşmalar müvafiq sənədlər vasitəsi ilə aparılır.  

Nəğdsız hesablaşmalar  tətbiq olunan sənədin adı ilə adlandırılır və formaları 

əsasən hesablaşmalarda əks etdirilir.   

Nəğdsız hesablaşmalar zamanı aşağıdakı formalar tətbiq edilir:  

- ödəmə tapşırıqları vasitəsi ilə;  

- çeklər vasitəsi ilə;- akkreditivlər vasitəsi ilə;  

- ödəmə- tələbnamə tapşırıqları vasitəsi ilə; 

- veksel vasitəsi ilə hesablaşmalar  

Bazar münasibətlərinə keçid istehsalçıya deyil, istehlakçıya üstünlük 

verir və ödəyicini ödənişlərin aparıcısı hesab edir. Nəğdsız hesablaşmalarda 

istifadə olunan sənədlər dövlət standartlarına cavab verməli və hesablaşma 

haqqında tam təsəvvür yaratmalıdır. Bunun üçün bütün sənədlər aşağıdakı əsas 

rekvizitlərə malik olmalıdır:  

1. Hesablaşma sənədinin adı.  

2. Hesablaşma sənədinin yazılma tarixi və nömrəsi.  

3. Ödəyicinin adı, onun bankdakı hesab nömrəsi, bankın adı və kodu.  

4. Satıcı təşkilatın adı, onun bankdakı hesabının nömrəsi, bankın adı və kodu.  

5. Ödənişin təyinatı, yəni nə məqsəd daşıması.  

6. Yazı və rəqəmlə ödənişin məbləği.  

Bütün hesablaşma sənədinin birinci nüsxəsində bankdakı hesab üzrə 

məbləğlərə sərəncam vermək hüququ olan şəxslərin imzası ilə yanaşı 

müəssisənin möhürü olmalıdır. Vəsait, ödəyicinin hesabından yalnız sənədin 

birinci nüsxəsi əsasında silinir.  

Hazırda nəğdsız hesablaşmaların ən geniş yayılmış forması ödəmə 

tapşırıqları ilə olan hesablaşmalardır.  

Ödəmə tapşırığı- müəssisənin hesabına daxil edilməsi haqqında özünə 

xidmət edən banka verdiyi tapşırıqdır. Bankda hesabı olan müəssisənin həmin 

hesabdan müəyyən məbləğ vəsaitin silinib başqa hesaba keçməsidir. Əməliyyatlar  
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üzrə hesablaşmalar həm şəhər daxili, həm də kənar şəhərli ödəmə tapşırığı vasitəsi 

ilə aparılır.  

Əmtəə əməliyyatları üzrə hesablaşmalarda ödəmə tapşırığından əsasən 

aşağıdakı hallarda istifadə olunur: 

1.Alınmış mal, görülmüş iş və göstərilmiş xidmətlərə görə:  

Bu zaman ödəmə tapşırığında malların alınmasını, işlərin görülməsini və 

ya xidmətlərin göstərilməsini təsdiq edən əmtəə-nəqliyyat qaiməsi, hesab- faktura 

və digərlərin nömrəsinə və tarixinə istinad edilməlidir.  

2. Malların, görülmüş işlərin və ya xidmətlərin dəyəri əvvəlcədən 

ödənildikdə:  

Əvvəlcədən ödənilmə, tərəflər arasında bağlanan müqavilədən asılı 

olaraq ödəyicinin öz vəsaiti hesabına və ya kredit hesabına aparıla 

bilər. Bu zaman ödəmə tapşırığının mətnində “əvvəlcədən ödəniş” sözləri, 

müqavilənin nömrəsi və tarixi yazılmalıdır.  

3. Əmtəə əməliyyatları üzrə kreditor borcları ödənildikdə.  

4. Mal və xidmətlər üzrə və ya məhkəmənin qərarına əsasən hesablaşmaq 

aparmaq lazım gəldikdə.  

5. Yer üçün icarə haqqı ödənildikdə.  

6. İstismar xərclərinin ödənilməsi ilə əlaqədar nəqliyyat, kommunal və ya 

məişət müəssisələri ilə hesablaşma aparıldıqda və s.  

Qeyri-əmtəə əməliyyatları üzrə ödəmə tapşırıqlarından büdcəyə ödənişlər 

bank ssudalarının və ssudalar üzrə faizin ödənilməsində, dövlət və sosial 

sığorta orqanlarına vəsait köçürülməsində, nizamnamə fondunun yaradılmasına, 

eləcə də cərimələrin və digər faiz ödənişlərin ödənilməsində istifadə olunur. 

Ödəmə tapşırıqları bank tərəfindən qəbul edilmiş formada xüsusi blankda texniki 

vəsaitdən istifadə olunmaqla 4 nüsxədə tərtib edilir:  

I nüsxə ödəyici bankda vəsaitin silinməsinə əsas verən sənəd kimi 

qəbul edilir və həmin bankda saxlanılır.  

II-III nüsxə isə satıcıya xidmət edən banka göndərilir.  
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IV nüsxə ödəmə tapşırıqlarının icra olunmağa qəbul edilməsini təsdiq 

edən sənəd kimi ödəmə tapşırıqları verən müəssisəyə qaytarılır və qəbz 

rolunu oynayır.  

Bu zaman ikinci nüsxədən vəsaitlərin satıcının hesabına daxil 

edilməsini təsdiq edən sənəd kimi istifadə olunur və bankın gündəlik 

sənədlərində saxlanılır.  

III nüsxə isə satıcının hesabında əməliyyatların aparılmasını təsdiq 

edən sənəd kimi şəxsi hesabdan çıxarışla birlikdə satıcı təşkilata verilir. Ödəmə 

tapşırıqları hesabdakı vəsait ödənişə tam təminat verdikdə icra üçün 

qəbul edilir. Yəni, ödəyicinin hesabındakı vəsaitlər ödənişi tam təmin etməzsə və 

yaxud onun hesabında vəsait olmazsa, ödəmə tapşırıqları bank tərəfindən icra üçün 

qəbul edilmir. Ödəmə tapşırığının icraya qəbul edilməsi haqda bank ilə hesab 

sahibi arasında başqa şərt də müəyyən oluna bilər. Bu halda sənədlər icra üçün 

həmin şərt daxilində qəbul edilir. Məsələn, ödəyici təşkilat bankdan ssuda almaq 

hüququna malik olan hallarda ödəniş bank ssudası hesabına aparıla bilər. Yəni 

sənədin təqdim olunma tarixinə, müəssisənin hesabında vəsait olmazsa, lakin 

müəssisə bankdan kredit almaq imkanına malik olarsa, ödəmə tapşırığı bank 

tərəfindən icra üçün qəbul edilə bilər.  

Hesablaşma-kassa mərkəzi qəbul etdiyi sənədlər üzrə ödəniş aparır. 

Təşkilata xidmət edən bankın hesabından silərək, ödəmə tapşırıgında göstərilən 

məbləği ödəyici  (satıcı) banka xidmət edən kassa hesablaşma mərkəzinə köçürür, 

yəni aviza göndərir. Satıcıya xidmət edən kassa hesablaşma mərkəzi həmin aviza 

əsasında satıcıya xidmət edən bankın müxbir hesabına vəsait daxil edir. Daha sonra 

vəsaitlər bankın müxbir hesabından silinərək, satıcının hesabına daxil edilir və 

satıcıya vəsaitlərin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə tapşırığının 3-cü nüsxəsi ilə 

birlikdə şəxsi hesabdan çıxarış təqdim olunur.  

Müəssisə və təşkilatlara rabitə müəssisələri vasitəsilə məbləğ məhdudiyyət 

qoyulmadan aşağıdakı məqsədlərə:  
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- ayrı-ayrı vətəndaşlara şəxsən çatası vəsaiti (pensiyaları, 

alimentləri, əmək haqqını, ezamiyyə xərclərini, müəllif qonorarlarını və s.) onların 

adına köçürməyə.  

- banklar olmayan yerlərdəki müəssisələrin ünvanına əmək haqqının 

verilməsi mütəşəkkil qaydada işçi qüvvəsinin toplanması və kənd 

təsərrüfatı məhsullarının tədarük edilməsi xərclərinin ödənilməsinə və s. pul 

köçürmək hüququ verilmişdir.  

Bu halda ödəyici yaxınlığındakı poçt şöbəsinə, əmanət bankı filialına 

ödəmə tapşırığı yazır və orada köçürülən məbləğin təyinatını göstərməklə 

banka təhvil verir. Ödəyici, tapşırığı, barat blanklarını, pul alanların 

ümumi siyahısını (2 nüsxə) və orada pul alanın adını, pulun təyinatını, 

onun hansı şəhər, yaxud rayon məntəqəsinə göndərilməsini göstərməlidir.  

Hazırkı şəraitdə nəğdsız hesablaşmaların bir forması da çeklərlə 

hesablaşmadır. Çek ödəyicinin onun hesabından müəyyən məbləğin ödənilməsi 

haqqında öz bankına verdiyi yazılı sərəncamdır. Çeklərin pul və hesablaşma 

çekləri mövcuddur. Pul çeklərindən müəssisənin hesabından nəğd pulun alınması 

üçün istifadə edilir. Əmək haqqına, təsərrüfat ehtiyaclarına, ezamiyyə xərclərinə, 

pensiya, təqaüd verilməsinə və eləcə də kənd təsərrüfatı məhsullarının satın 

alınması üçün banklardan nəğd pulun alınması pul çekləri vasitəsilə aparılır. 

Hesablaşma çekləri isə nəğdsız hesablaşmaların bir forması kimi tətbiq olunur və 

hesablaşma çeki dedikdə ödəyicinin onun hesabından müəyyən məbləğin silinib, 

başqa müəssisənin hesabına köçürülməsi haqqında banka verdiyi yazılı sərənccm 

başa düşülür. Hesablaşma çekləri ödəmə tapşırıqları kimi ödəyici təşkilat 

tərəfindən tərtib olunur və öz bankına ödəniş üçün təqdim olunur.  

Çeklərlə hesablaşma zamanı çek verən, çek doldurulduqdan sonra çek 

alanla birlikdə həmin çeki benefisar banka (hesabına müəyyən məbləğdə pul 

köçürən benifisara xidmət göstərən bank) təqdim edir. Müəssisə 

çekinin məbləğinin qalığının düzgün olub-olmaması bank tərəfindən yoxlanılarq 

möhürlə təsdiq edilir. Deməli verilən çekin düzgünlüyü bankda yoxlanılır.  
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Çek ödənilmək üçün bank idarəsinə verildiyi gün nəzərə alınmadan üç iş 

günü ərzində təqdim oluna bilər.  

Çek saxlayan, çekləri 4 nüsxədə tərtib edilmiş siyahı (reyestr) ilə xidmət 

göstərən tərəfindən banka təqdim edir. Benefisarın bankı çeki yoxladıqdan sonra 

4nüsxədə tərtib edilmiş siyahı ilə birlikdə açıq şəkildə 

ona xidmət edən ZHKM-nə verir. Siyahıda çek haqqında aşağıdakı məlumatlar 

olmalıdır:  

a) emitet bankın adı;  

b) müxbir hesabın nömrəsi;  

v) xidmət olunduğu ZHKM-nin adı  

q) tranzit hesabının nömrəsi  

ğ) çek verənin hesabının nömrəsi  

d) çekin məbləği  

e) çekin nömrəsi  

Siyahı çek sahibinin iki birinci şəxsi tərəfindən imzalanıb möhürlə 

təsdiq edilir. Çeklərə hesablaşmanın əsas prinsipi, vəsaitin çek verənin xüsusi bron 

hesabından silinməyənədək çek saxlayanın hesabına mədaxil olunmasıdan 

ibarətdir.  

Nəğdsiz hesablaşmaların bir forması da akkreditiv vasitəsi ilə aparılan 

hesablaşmadır.  

Akkreditiv-alıcının akkreditiv ərizəsində göstərdiyi şərtlərə uyğun 

olaraq ona göndərilən malın və göstərilən xidmətin dəyərinin satıcıya 

ödənilməsi üçün alıcı bankının satıcı bankına verdiyi tapşırıqdır. 

Hesablaşmanın bu formasından yalnız kənar şəhərli hesablaşmalarda istifadə 

olunur. Akkreditivin fəaliyyət müddəti bank tərəfindən məhdudlaşdırılır və bu 

müddət satıcı ilə alıcı arasında bağlanan müqavilə ilə müəyyən edilir. Akkreditiv 

qaydasında hesablaşmanın bir xüsusiyyəti də ödənişin satıcının yerləşdiyi yerdə 

aparılmasından ibarətdir. Akkreditiv vasitəsi ilə hesablaşmanın üstün cəhəti 

əvvəlcədən ödəniş forması olmamaqla ödənişə zəmanət verməsini özündə əks 

etdirir. Belə ki, akkreditiv məbləği satıcının hesablaşma hesabı olduğu bankda 
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bronlaşdırılır və satıcı əmin olur ki, onun yola saldığı malların dəyəri yola salınma 

sənədləri banka təqdim olunan kimi ödəniləcəkdir.  

Azərbaycan respublikasında akkreditivlər ilə hesablaşmaların yalnız sənədli 

akkreditiv formasından istifadə olunur.  

Sənədli akkreditiv bankın (emitet bank) müştərinin (akkreditivə əmr verənin-

apllikantın) xahişi ilə və sərəncamına əsasən hərəkət edərək ödənişin üçüncü 

şəxsin (benifisarın) adına aparılmasını həyata keçirən bir saziş hesab edilir.  

Benifisiar bank akkreditivin həqiqiliyini, onun zahiri əlamətlərinə görə 

diqqətlə yoxlamalıdır. Akkreditiv alıcının xüsusi vəsaiti və ya da 

bank krediti hesabına açıla bilər. Hər iki mənbədən istifadə etməklə 

akkreditiv açılmasına icazə verilmir. Akkreditivin qüvvədə olma müddəti də 

apllikant tərəfindən müstəqil qaydada müəyyən edilir. Akkreditiv ssuda 

hesabına açılarsa onun müddəti ssudanın müddətinə uyğunlaşdırılmalıdır. 

Akkreditivdən bir müştəri adına açılmış müəssisə istifadə edə bilər.  

Akkreditiv göstərilən müddətdə istifadə olunmayan hallarda bağlanılır və 

məbləğ aidiyyatı üzrə geri qaytarılır.  

Akkreditiv üzrə ödənişləri həyata keçirmək üçün satıcı təşkilat akkreditiv 

şərtlərində nəzərdə tutulan bütün sənədləri banka təqdim etməlidir. Bank həmin 

sənədlərin (mal nəqliyyat sənədləri, yola salınmış mallar üzrə hesabnamələri, 

qaimələri) qanuniliyini yoxlayır və onun düzgünlüyünə əmin olduqdan sonra icra 

üçün qəbul edir.  

İnkasso əməliyyatı zamanı ödəmə tələbnaməsi - ödəniş üçün həmin 

hesablaşma sənədləri  müəssisə tərəfindən ona xidmət edən banka təqdim olunur.  

Hesablaşma sənədləri satıcıya xidmət edən bank vasitəsilə alıcı bankına göndərilir. 

Satıcı təşkilat həmin sənədi özünə xidmət göstərən banka təqdim etmədən ödəyici 

təşkilata da göndərə bilər. Göründüyü kimi hesablaşmanın bu formasında 

hesablaşma əməliyyatları yaxud hesablaşmanın aparılma təşəbbüsü satıcı təşkilata 

məxsusdur və ondan başlanır. Ona görə də hesablaşmaların təşkili prinsipinə görə 

ödəniş üçün təqdim olunan tələbnamələr ödəyicinin razılığı əsasında ödənilməlidir. 

Yəni ödəyici tərəfindən akseptləşdirilməlidir. Müsbət aksept dedikdə ödəyici 
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təşkilatların hər bir ödəniş sənədi üzrə ödənişə yazılı razılığını banka təqdim etməsi 

başa düşülür.  

Mənfi akseptdə isə ödəyici təşkilat yalnız ödənişdən imtina zamanı yazılı 

surətdə banka məlumat verir, ödənişə razılığı isə yalnız susmaqla bildirir, yəni 

ödəniş üçün ayrılmış müddət ərzində ödəyici təşkilat ödəniş üzrə narazılığını 

bildirməzsə, həmən sənəd akseptləşdirilmiş hesab edilir və ödəniş üçün qəbul 

edilir. Müddətlərinə görə əvvəlcədən və sonradan aksept formaları mövcuddur. 

Əvvəlcədən aksept dedikdə ödəyicinin pul vəsaitlərinin onun hesabından 

silinənədək öz razılığını bildirməsi, sonradan aksept isə sənədlər daxil olduqca 

ödənilmənin, yəni ödəyicinin razılığı gözlənilmədən ödənişin aparılması başa 

düşülür.  

Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar mövcud olan hesablaşma 

formalarından biri də veksel vasitəsi ilə hesablaşmalardır. Bu bazar 

iqtisadiyyatına keçid dövründə ödəmənin yerinə yetirilməsi və ya vaxtında 

həyata keçirilməməsi riskinin artması ilə bağlıdır. Ödəmə intizamının ciddi və 

operativ qaydada həyata keçirilməsi və möhkəmləndirilməsində veksellərlə 

ödəmə xüsusi rola malikdir.  

Veksel ciddi müəyyən edilmiş qaydada onun sahibinə ödəmə müddəti başa 

çatdıqdan sonra borcudan onda göstərilən məbləğin ödənilməsini mübahisəsiz 

tələb etməyə hüquq verən borc öhdəliyidir. Öz formasına görə veksel sadə və 

köçürülən vekselə bölünür. Sadə vekseldə iki-vekselverən və vekselsaxlayan tərəf 

iştirak edir. Köçürülən veksel isə malsatan tərəfindən yazılır və malsatanın onu 

ödəyəcək şəxsə, onun üzərində göstərilən məbləğin müddəti başa çatan kimi onu 

təqdim edənə ödənilməsini əks etdirən əmrdir. Köçürülən veksel ödəyici tərəfindən 

aksept edildikdən sonra hüquqi qüvvəyə malik olur.  

 

 

 

 



16 
 

1.2. Cari əməliyyatların və hesablaşmaların uşotunun təşkili, formaları, 

vəzifələri və prinsipləri. 

Təsərrüfat əlaqələri müəssisələrin fəalliyyətinin zəruri şərtidir, belə ki, onlar 

təchizat və istehsal prosesinin fasiləsizliyini, məhsulun vaxtında yüklənməsini və 

satılmasını təmin edir. Təsərrüfat əlaqələri müqavilə ilə rəsmiyyətə salınır ki, bu 

zaman müəssisələrdən biri mal - material dəyərlilərini göndərən, iş və xidmətləri 

yerinə yetirən-malsatan, digəri isə onların alıcısı, istehlakçısı-malalan, ödəyici kimi 

çıxış edir. Malsatan və malalan müəssisələr arasında hesablaşma əməliyyatlarının 

düzgün təşkili dövriyyə vəsaitlərin dövr sürətini artırır və pul vəsaitinin 

vaxtında daxil olmasına şərait yaradır.  

Görülmüş iş və  göstərilmiş xidmətlərin, satılmış məhsulun,  digər  

cari borc öhdəliklərinin ödənişi bütövlükdə iqtasidiyyat və eləcə də ayrılıqda 

hər bir müəssisənin səmərəli fəaliyyətinin əsas əlaməti kimi qiymətləndirilir.  

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində təsərrüfatın idarə edilməsi maliyyə, kredit və 

hesablaşma münasibətlərinin düzgün və səmərəli təşkilindən birbaşa asılıdır.  

Müəssisələr arasında aparılan bütün mümkün hesablaşmalar pulun köməyi 

ilə həyata keçirilir. Pulun köməyi ilə istehsalat ehtiyatları üçün ayrılmış vəsaitin 

pul formasına keçməsi başa çatır, bunun nəticəsində də satış pulu əldə edilərək 

xalis gəlirin formalaşmasına şərait yaradır. Məhz bununla pul hesablaşmaları, 

vəsaitin dövr etməsində əsas amil kimi çıxış edir. Öz funksiyasını yerinə yetirmək 

məqsədi ilə pul vəsaitlərinin hərəkəti(nəğd və qeyri-nəğd qaydada) pul dövriyyəsi 

adlanır.Pul dövriyyəsi və yaxud hesablaşmaların həyata keçirilməsi hazırda iki--

nəğd və qeyri-nəğd (köçürmə yolu ilə) formada ola bilər.  

Dövlətin, müəssisə və təşkilatların əhali ilə hesablaşmaları, əhali 

qruplaşmaları arasındakı hesablaşmalar, müəssisə və təşkilatlar arasındakı 

hesablaşmaların bir qismi isə nəğd pulların iştirakı ilə yəni nəğd qaydada aparılır. 

Müəssisə və təşkilatlarda mövcud olan təsərrüfat əlaqələri zamanı yaranan 

hesablaşma əməliyyatlarının nəğd ödəmə qaydasında həyata keçirilməsi nəğd 

formada hesablaşma adlanır. Tədavül sferasında nəğd pulun hərəkəti pulun iki 

funksiyasını (ödəmə və tədavül vasitəsi olması) həyata keçirir. Nəğd hesablaşmalar 
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müxtəlif formalı pul növləri-banknotlar, metal maketlər və s. vasitələr ilə həyata 

keçirilir. Pul hesablaşmalarında nəğd pulun iştirakı, dövlət qanunçuluğu ilə 

müəyyən olunur.  

Nəğd və nəğdsız pul dövriyyəsi arasında kəskin hədd qoymaq olmaz. Onlar 

bir-birindən əsasən dövriyyədə nəğd pulun inkişafına görə fərqlənməsinə 

baxmayaraq, onlar bir-biri ilə də sıx əlaqə təşkil edirlər.  

Nəğdsız və nəğd pul dövriyyəsinin əlaqəsi, pulun nəğdsız dövriyyəsindən 

nəğd dövriyyəyə və əksinə çevrilməsi ilə əlaqədar prosesdə yaranır. Pulun yuxarıda 

göstərildiyi kimi belə hərəkəti pul dövriyyəsinin, yəni onun bütövlüyünü göstərir.  

Görülmüş iş və göstərilmiş xidmətlərin mal-material qiymətlilərinin satışı, 

dəyərinin nəğdsız qaydada ödənilməsi zamanı müəssisənin bankdakı hesabına 

daxil olan pul vəsaiti istehsal işçilərinin əməyinin ödənilməsində və s. hallarda 

nəğd pula çevrilir.  

Tədavüldə olan nəğd pul kütləsinin artıqlığı pul tədavülünə mənfi təsir 

göstərdiyindən nəğd pulların tədavülə əsaslandırılmış buraxılışını təmin etmək 

lazımdır və bu hal dövlət nəzarətində saxlanılmalıdır.  

Nəğd dövriyyənin nəğdsız dövriyyəyə çevrilməsi prosesi isə 

əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin dəyərinin nəğd pulla əhaliyə satılmış malların, 

mənzil kommunal xidmətlərinin ödənilməsi və s. zamanı baş verir. Bu və ya 

digər yollarla müəssisənin kassasına daxil olan nəğd pul vəsaitləri müəssisənin 

hesabına daxil edilmək üçün banka verilir. Müəssisələrin hesabına daxil edilən 

həmin nəğd pullardan nəğdsız hesablaşmaların aparılması üçün istifadə edilir.  

Nəğdsız hesablaşmalar sistemi ümumi dövlət qanunları və bankın qaydaları 

ilə nizamlaşdırılmalıdır. Onun əsas elementlərinə nəğdsız hesablaşmaların təşkili 

prinsipləri: ödəniş qaydaları, ödəniş mənbələri, ödəniş növbəliliyi və nəğdsız 

hesablaşma formaları daxildir.  

Nəğdsız hesablaşmalar:  

- satılmış məhsul, görülmüş iş və göstərilmiş xidmətlərin dəyərinin vaxtında 

daxil olmasını;  
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- məhsul alınana, xidmətlər göstərilənə və işlər görülənədək 

ödənişlərin aparılmasını;  

- maliyyə, kredit, sığorta,məhkəmə və s. ödənişlər üzrə pul vəsaitlərinin 

vaxtında köçürülməsini;  

- mal göndərişi müqavilələrinə və ödəniş intizamına riayət olunmasına 

nəzarəti;  

- nəğdsız hesablaşmaların aparılmasının mövcud qaydalarına riayət 

edilməsinə bank nəzarətini;  

- mal-material göndərilməsi ilə onun dəyərinin ödənilməsi 

müddətlərinin maksimum yaxınlaşdırılmasını təmin etməlidir.   

Pul dövriyyəsinin nəğd qaydada deyil, bankda olan hesablar vasitəsi ilə 

həyata keçirilən hissəsi qeyri-nəğd ödəmə dövriyyəsi adlandırılır. Bu 

hesablaşma növündən mal-material qiymətlilərinə görə hesablaşmalar, 

görülmüş iş və xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi, maliyyə və sığorta öhdəliklərinin 

yerinə yetirilməsi, vəsaitlərin yenidən bölüşdürülməsi və s. hallarda geniş istifadə 

olunur. Xalq təsərrüfatının tərkibinə daxil olan əksər müəssisə və təşkilatlarda 

hesablaşma əməliyyatlarının böyük əksəriyyəti qeyri-nəğd qaydada həyata 

keçirilir. Çünki pul dövriyyəsinin nəğdsiz formada aparılması pul vəsaitlərinin 

dövr sürətini artırır, pul vəsaitlərindən səmərəli və daha məqsədəuyğun istifadə 

üçün geniş şərait yaradır.  

Pul vəsaitlərinin saxlanılması və onlar vasitəsi ilə nəğdsız hesablaşmaların 

aparılması üçün bankda müəssisə və təşkilatlara hesablaşma hesabı və ya 

cari hesab açılır.  

Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul 

olub hüquqi şəxs statusuna malik olan müəssisə və təşkilatlara hesablaşma hesabı 

açılır. Hesablaşma hesabı olan müəssisə və təşkilat hüquqi şəxs hesab 

edilərək bütün ödənişlərin aparılmasında iştirak etmək, bank ilə sərbəst kredit 

münasibətinə girmək hüququna malikdir.  

Hesablaşma hesabı və cari hesabın açılma qaydası Azərbaycan 

Respublikasının “Banklar və bank fəaliyyəti” haqqında qanunla 
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müəyyənləşdirilmişdir. Hesablaşma hesabının açılması üçün kommersiya bankına 

aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:  

- ərizə forması müəyyən olunmuş qaydada;  

- dövlət qeydiyyatından keçməsi haqda müəssisənin sənədi;  

- təsis müqaviləsi müəssisənin yaradılması haqda ;  

-nizamnamənin surəti;  

- müəssisənin baş mühasibinin səlahiyyətini təsdiq edən sənəd;  

- müəssisə direktorunun səlahiyyətini təsdiq edən sənəd;  

-birinci vəzifəli şəxslərin imzaları və müəssisənin möhür nümunəsi olan iki 

kartoçka;  

-müəssisənin vergiyə cəlb edilməsi üçün vergi müfəttişliyinin onu uçota 

qəbul etməsi haqda arayış;  

-müssisənin pensiya fondunda uçota götürülməsi haqda arayış;  

-statistika orqanlarının qeydiyyat kartoçkası.  

Hesablaşma hesabından ödənişlər hesablaşma prinsiplərinə uyğun olaraq 

hesab sahibinin sərəncamı və ya razılığı ilə hesabdakı sərbəst pul vəsaiti 

müqabilində aparılır.  

Hesablaşma hesabının açılması hesablaşma-kassa xidməti haqqında bank ilə 

müştəri arasında müqavilə imzalamaq deməkdir. Bu zaman bank müştəriyə 

kompleks kassa hesablaşma xidməti göstərməsi haqda öhdəçilik qəbul edir.  

Bank, hesablaşmaların aparılması;  

pul və hesablaşma çeklərinin verilməsi;  

şəxsi hesablardan çıxarışın verilməsi;  

müştərinin hesabına daxil olan bütün pul vasitələrinin qorunub saxlanması;   

Müştərinin ilkin tələbi əsasında pulların verilməsi və müştərinin 

əməliyyatları üzrə kommersiya sirrinin saxlanması, müştəri isə öz növbəsində öz 

pullarının imkanı daxilində tamamilə bankda saxlanacağı; kassa və hesablaşma 

əməliyyatlarını nizamlaşdıran normativ sənədlərin tələblərinə əməl edəcəyi; lazımi 

hesabat sənədlərinin banka vaxtlı-vaxtında təqdim edəcəyi öhdəliyini qəbul edir.  
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Respublikamızda banklararası hesablaşmaların ikinci variantından 

mərkəzləşdirilmiş qaydadan istifadə edilir. Bu məqsədlə Mərkəzi Bankın nəzdində 

zonalar üzrə hesablaşma-kassa mərkəzləri (HKM) yaradılmışdır. Hesablaşma kassa 

mərkəzlərində bu mərkəzin üzvü olan banklara korrespondent hesab açılır. Bu 

hesabdan ödənişlər, hesabda olan vasitələr müqabilində aparılır. Bankın müxbir 

hesabında vəsait olmadıqda ödənişi Milli Bank nisbətən yüksək faizlə kredit 

(overdraft) hesabına apara bilər. Nəğdsız hesablaşmaların iqtisadi bazasını maddi 

istehsal təşkil edir.  

Banklar tərəfindən həyata keçirilən hesablaşma əməliyyatları iqtisadi 

məzmunundan asılı olaraq mal və qeyri-mal əməliyyatları üzrə hesablaşmalara 

bölünür.  

Müəssisələrin malik olduğu sərbəst pul vəsaitlərinin daima artırılması, 

düzgün istifadəsi və qorunub saxlanması müəssisənin müasibatlığının ən mühüm 

vəzifələrindən biridir. Onun müvəffəqiyyətli həllindən müəssisənin ödəmə 

qabiliyyəti, işçi heyətinə çatası əmək haqqının vaxtında ödənilməsi, sifarişçilərlə 

və podratçılarla hesablaşma, büdcəyə ödəmələr və s. asılıdır. Pul vəsaitlərinin, 

hesablaşmaların və kredit əməliyyatlarının mühasibat uçotu pul tədavülünün, 

hesablaşmaların və s. düzgün təşkilində, ödəmə intizamının möhkəmlənməsində, 

maliyyə ehtiyatlarından səmərəli istifadədə xüsusi rola malikdir.  

Müəssisə və birliklərdə baş mühasib daxil olmuş bütün pul vəsaitlərinin tam 

uçotunu, debitor borclarının vaxtında alınması və kreditor borclarının 

ödənilməsini, ödəmə intizamının saxlanılmasını, hesablaşma və ödəmə öhdəlikləri 

üzrə müyyən edilmiş müddətlərdə inventarizasiyasının aparılmasını, balansdan 

alınması qanunla mümkün olmayan borcların silinməsini təmin etməlidir.  

İri müəssisələrdə şirkət, konsern, səhmdar cəmiyyətləri və zavod idarəsi 

daxilində bir qayda olaraq müstəqil maliyyə xidməti fəaliyyət göstərir ki, onlar 

müəssisənin bütün hesablaşma əməliyyatlarını həyata keçirir. Belə olan halda onlar 

maliyyə və hesablaşma əməliyyatlarının uçotunu həyata keçirir, həmin 

əməliyyatlarının qanuniliyi, vaxtlı-vaxtında və düzgün rəsmiyyətə salınmasına 

nəzarəti də həyata keçirirlər.  
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Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində mühasibatlıq belə bir prinsipi də 

nəzərdən qaçırmamadıdır ki, pul vəsaitlərindən bacarıqla və düzgün istifadə 

müəssisəyə əlavə gəlir gətirə bilər. Ona görə daima sərbəst pul 

vəsaitlərinin səmərəli qoyuluşu (bank depozitlərinə, kənar müəssisələrnin 

səhm və istiqrazlarına, investisiya fondlarına və s.) sayəsində gəlir əldə 

etmək haqda düşünmək lazım gəlir.  

Məhz buna görə cari öhdəliklərin və hesablaşmaların mühasibat uçotunun 

qarşısında aşağıdakı əsas vəzifələr durur:  

1. Nəğd və qeyri-nəğd hesablaşma qaydasında həyata keçirilən 

hesablaşmaların vaxtında və düzgün həyata keçirilməsi;  

2. Uçot registrlərində cari öhdəliklərin və hesablaşmaların tam və operativ 

surətdə əks etdirmək;  

3. Cari öhdəliklər və hesablaşmalar üzrə əməliyyatların, onların 

veksellərlə rəsmiyyətə salınmasının düzgünlüyü və qanuniliyinin yoxlanılması;  

4. Hesablaşmaların müəyyən edilmiş müddətlərdə inventarizasiyasının 

həyata keçirilməsi;  

5. Vaxtı keçmiş debitor və kreditor borclarının aradan qaldırılması 

üçün müəyyən imkanlar axtarmaq və tədbirlər həyata keçirmək;  

6. Malsatan və podratçı, habelə malalan və sifarişçilərlə hesablaşma 

formalarının müqavilə əsasında qurulması və müqaviləyə riayət edilməsinə 

nəzarət;  

7. Büdcə təşkilatları, banklar və işçi heyəti ilə hesablaşmaların 

düzgün və vaxtında həyata keçirilməsinə nəzarət etmək;  

8. Müəssisədə istifadə olunan hesablaşma formalarının daima 

təkmilləşdirilməsini həyata keçirmək;  

9. Müəssisədə mövcud olan sərbəst pul vəsaitinin gəlir gətirmək üçün 

səmərəli maliyyə qoyuluşu məqsədilə istifadəsinə yollar axtarmaq və s.  

10. Bankdakı hesablaşma və digər hesablarda olan vəsaitlərin mövcudluğu 

və saxlanılmasına nəzarət;  
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11. Hesablaşma ödəmə intizamına əməl olunması alınmış mal-material 

dəyərlilərinə və kreditləşmə qaydasında alınmış vəsaitlərə görə köçürmələrin 

vaxtında həyata keçirilməsinə nəzarət və s.  

Mühasibatlığın bu sahə üzrə cari vəzifələrindən biri də hesabnamələrin 

ödənilməsi, borclulardan və debitorlardan borcun alınmasına və s. nəzarət 

hesab edilir. Qeyd edilən sahə üzrə uçotun vəzifələri onun yalnız səmərəli 

və mütərəqqi formalarının təşkili sayəsində həyata keçirilə bilər.  

Nəğdsiz hesablaşmalar sisteminin qarşısına qoyulan tələblərin yerinə 

yetirilməsi, habelə hesablaşma əməliyyatlarının düzgün və müvəffəqiyyətlə 

həyata keçirilməsi və onun səmərililiyinin təmin olunması məqsədilə onun 

müəyyən prinsiplər əsasında aparılmasını tələb edir. Qeyd edilən həmin 

prinsiplərə aşağıdakılar aiddir:  

1.Bütün dövlət, kooperativ, ictimai təşkilatlar, özəl müəssisə və 

birliklər, səhmdar cəmiyyətləri özlərinin pul vəsaitlərini bank 

idarələrində (dövlət və kommersiya banklarında) saxlamalı və nəğdsiz 

hesablaşmalar həmin hesab vasitəsilə aparılmalıdır. Bu banklarda cəmlənmiş 

vəsaitlər də öz növbəsində Mərkəzi bank tərəfindən cəmləşdirilir ki, o da 

ölkədə vahid depozit və hesablaşma mərkəzi kimi çıxış edir. Pul vəsaitlərinin 

yuxarıda ğöstərilən qaydada hesablarda cəmləşdirilməsi qeyri-nəğd qaydada 

hesablaşmaları həyata keçirməyə imkan yaradır. İnzibati amirlik dövründə də 

tətbiq edilən bu prinsipin əsas fərqi ondadır ki, hazırda müəssisələrə nəğd pul ilə 

hesablaşma aparmağa icazə verildiyindən onlar norma daxilində pulların bir 

hissəsini öz kassalarında da saxlaya bilərlər.  

2.Hesablaşmalar (ödəmələr) mal-material dəyərliləri daxil olduqca, 

göstərilmiş xidmətlər, yerinə yetirilmiş işlər təhvil verildikcə müqavilə 

şərtlərində nəzərdə tutulmuş qaydada həyata keçirilir.  

3.Bank müəssisələri hesablaşmalar və kreditləşmə zamanı müəssisə və 

təşkilatlara onlara yerinə yetirdiyi işin həcmindən, özünəməxsus dövriyyə 

vəsaitlərinin saxlanmasından və s. asılı olaraq vahid qaydada deyil, 

differensiallaşdırılmış qaydada yanaşır.  
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4.Hesablardan ödənişlər hesab sahibinin razılığı və ya sərəncamı ilə 

müəyyən edilmiş növbəlilik əsasında hesabdakı vəsait müqabilində 

aparılmalıdır. Bu zaman ödənişlərin ləngidilməsinə imkan verilməməlidir.  

5.Nəğdsız hesablaşmalar tərəflər arasında bağlanmış müqavilədə nəzərdə 

tutulmuş formalarda aparılmalıdır və s.  

Mövcud qanunvericiliyə əsasən müəssisə və təşkilatlar arasında nəğdsız 

hesablaşmalar zamanı qeyd edilənlərdən başqa, Azərbaycan Respublikası Milli 

Bankı müştərinin bankdakı hesabından vəsaitin silinməsi üçün aşağıdakı 

qaydalar təyin etmişdir:  

- pul vəsaitinin kredit təşkilatı tərəfindən silinməsi müştərinin 

sərəncamına əsasən yerinə yetirilir;  

- hesabda olan pul vəsaitinin müştərinin sərəncamı olmadan silinməsinə 

ancaq məhkəmənin qərarına, eləcə də təyin olunmuş qanunvericiliyə uyğun 

hallarda icazə verilir.  

Hesaba təqdim olunan bütün tələbləri ödəmək üçün müştərinin hesablaşma 

və cari hesabından pul vəsaitinin kifayət qədər mövcudluğu şəraitində 

onların hesabdan silinməsi qanunvericikdə başqa bir hal nəzərdə tutulmayıbsa 

silinməyə dair hesab sahibinin sərəncamı və digər sənədlər daxil olduqca yerinə 

yetirilir. Hesab təqdim olunan bütün ödəmələri təmin etmək üçün ondakı pul 

vəsaitinin çatışmaması hallarında vəsaitin silinməsi aşağıdakı ardıcıllıqla yerinə 

yetirilir:  

- birinci növbədə həyat şəraitinin və səhhətin pozulmasına görə dəymiş 

ziyanın, həmçinin, alimentin tutulması ilə əlaqədar məsələnin ödənilməsi 

haqda tələbatın təmin edilməsi üçün icra sənədi ilə hesabdan köçürülməsi, 

yaxud verilməsi nəzərdə tutulan silinmələr yerinə yetirilir. (1-ci qrup)  

- ikinci növbədə, əmək müqaviləsi, o cümlədən kontraktla işləyən 

şəxslərə əməyin ödənilməsi və birdəfəlik müavinatın verilməsi. 

Bank hesablaşma hesabı üzrə baş vermiş əməliyyatlar üzərində nəzarət 

aparılır. Xüsusilə, təşkilatın təsis sənədlərində nəzərdə tutulan xarakterinə 

uyğun olmayan əməliyyatların aparılıb-aparılmamasını, vəsaitin istifadəsinin təyin 
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olunmuş qaydasının pozulub-pozulmamasını hərtərəfli yoxlanılır və müəyyən 

edilmiş nöqsanların aradan qaldırılmasına dair müvafiq göstərişlər verilir. 

Müəssisələrin maliyyə vəziyyətinin indiki iqtisadi böhran şəraitində 

hesablaşmaların səmərəli təşkili böyük xalq təsərrüfatı əhəmiyyəti kəsb edir. Ona 

görə də respublikamızda xalq təsərrüfatının bütün sahələrində hesablaşma 

mexanizminin və onun formalarının təkmilləşdirilməsi üçün sistematik tədbirlər 

görülmüş və həyata keçirilməkdədir. Belə ki, pul dövriyyəsinin və hesablaşmaların 

həyata keçirilməsi məqsədilə Mərkəzi Bank tərəfindən müxtəlif təlimatlar və 

metodik göstərişlər hazırlanmışdır ki, respublikamızda bütün pul vəsaitlərinin 

hərəkəti əməliyyatlarının həyata keçirilməsi zamanı əldə rəhbər tutulur. 

 

1.3. Müxtəlif qısamüddətli və uzunmüddətli debitor - kreditor 

borcları, onlarla hesablaşmaların uçotu. 

Müəssisə və təşkilatların hesablaşma əməliyyatları içərisində müxtəlif 

debitor və kreditorlarla hesablaşmalar öz xüsusiyyəti ilə fərqlənir. Müxtəlif debitor 

və kreditorlarla hesablaşmalara qeyri-kommersiya xarakterli təşkilatlarla (tədris 

müəssisələri, elmi-tədqiqat müəssisələri və s.), çeklərlə ödənilən xidmətlərə görə 

nəqliyyat təşkilatları ilə hesablaşmalar, deponentləşdirilmiş əmək haqqı, mükafat 

və digər analoci ödənişlər üzrə hesablaşmalar, icra vərəqəsinə yaxud məhkəmə 

orqanlarının qərarına əsasən əmək haqqından tutulmuş məbləğlərə görə digər 

təşkilat və ayrı-ayrı şəxslərlə hesablaşmalar, mənzil və kommunal xidmətlərinə 

görə icarədar və kirayəşinlərlə hesablaşmalar, uşaq müəssisələrinə qəbul olunmuş 

uşaqlara görə valideynlərlə hesablaşmalar və s. daxidir.  

Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmaların uçotunu aparmaq üçün 217 

“Digər qısamüddətli debitor borcları” və 435 “Digər uzunmüddətli debitor 

borcları” hesabı nəzərdə tutulmuşdur. 445No-li hesabda isə “Digər üzünmüddətli 

və qısamüddətli öhdəliklər” nəzərdə tutulmuşdur. Bununla birlikdə debitor və 

kreditor borclarını uçota alan hesabların xarakteritistikası həmin hesablarla 

əlaqədar əməliyyatların həm də 445№-li hesab üzrə əməliyyatların uçotunun 

aparılmasını nəzərdə tutur. Beləliklə, qeyd edək ki, 445№- “Digər üzünmüddətli və 
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qısamüddətli öhdəliklər” hesabı universal xarakterə malikdir. Bu hesabda avansın 

köçürülməsi və verilməsi, iş və xidmətlərə görə malalanlarla, sifarişçilərlə və 

istehlakçılarla, eləcə də malsatan, sifarişçi və satıcılarla hesablaşmalar üzrə 

əməliyyatlar əks etdirilə bilər. 445№-li “Digər üzünmüddətli və qısamüddətli 

öhdəliklər” hesab aktiv-passiv xarakterli hesab olduğundan ondan daha geniş 

istifadə etməyə imkan yaradır. Xüsusilə hesablar planı və ounun tətbiqinə dair 

təlimatda 217 və 435 №-li hesab bütün hesabların üçdə birindən çoxunun debeti və 

bütün hesabların yarıdan çoxunun krediti ilə müxabirələşir. 217 və 435№-li 

hesabının kredit qalığı (saldosu) müəssisələrin başqa bir müəssisəyə olan borcunu 

göstərir. Mühasibat hesabının debet (DT) qalığı müəssisələrin və ya hər hansı bir 

fərdi sahibkarlıqla məşğul olan ayrı-ayrı şəxslərin (debitor) müəssisəyə olan 

borcunu göstərir. Ona görə də balans tərtib olunarkən bu hesabın son qalığı açıq 

şəkildə, yəni debitor borcu aktivdə, kreditor borcu isə passivdə əks olunur. Debitor 

və kreditor borclarının əks etdirilməsinin qəbul edilən qaydası göstərilən borclara 

nəzarəti yaxşılaşdırmağa şərait yaradır.  

Digər qısamüddətli və uzunmüddətli debitor - kreditor borcları, onlarla 

hesablaşmaların sintetik və analitik uçotunun aparılması zamanı sair əməliyyatlara 

da xüsusilə diqqət yetirilməlidir. 611 №-li “Sair əməliyyat gəlirləri” hesabına əsas 

fəaliyyət növünə aid edilməyən gəlirlər daxildir. Aşağıdakı misalı nəzərdən 

keçirək:  

Müəssisənin fəliyyət sektoru maşın istehsalıdir. 2 ədəd avtomobil 35000 

manata satılmışdır: aşağıdakı misalda nəzərdən keçirək.   

“Digər qısamüddətli debitor borcları” hesabından      Dt 217   35000 manat  

“Sair əməliyyat gəlirləri” hesabından              Kt 611   35000 manat   

Başqa bir müəssisə isə dəyəri 20000 manat olan silinən maşın 

avadanlığı 1800 manat məbləğində qiymətləndirilən bir hissəsi təsərrüfata yararlı 

hesab olunur.  

DT 207 “Digər ehtiyatlar” 1800 manat  

Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri” 1800 manat  
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Qeyd etdik ki, müəssisələrdə bir sıra hallarda icraedici sənədlər və ya 

məhkəmə orqanlarının qərarına əsasən işçilərdən müxtəlif şəxslərin və 

təşkilatların xeyrinə müəyyən məbləğlər tutula bilər. Belə olan hallarda mühasibat 

yazılışı aşağıdakı kimi tərtib olunur.   

DT 533 “ Əməyin ödənişi üzrə” hesabı.   

KT 445 “Digər üzünmüddətli və qısamüddətli öhdəliklər” hesabı.  

Deponentləşdirilmiş əmək haqqı məbləği mühasibat uçotunda müvafiq 

yazılışla uçota alınır. Qeyd edilən əməliyyatı tədqiqat obyektinin 2015-ci ilin 

noyabr ayının məlumatları əsasında əks etdirək.  

DT 533 “Əməyin ödəniş üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar” hesabı 35 000 manat 

KT 445 “Digər üzünmüddətli və qısamüddətli öhdəliklər” hesabı 35 000 manat  

Həmin əmək haqqı işçinin tələbi ilə kassadan sonradan ödənilən zaman 

aşağıdakı mühasibat köçürməsi ilə əks etdirilmişdir:  

DT 445 «Digər üzünmüddətli və qısamüddətli öhdəliklər” hesabı 35 000 manat  

KT 221 “Kassa” hesabı –35 000 manat   

Xidmətedici istehsalat və təsərrüfatı olan təşkilatlarda mənzil kommunal 

xidməti üçün icarədar və kirayəşinlərə hesablanmış borc məbləğindən, eləcə də 

uşaq müəssisələrində uşaqların saxlanması üçün valideynlərdən çatası rüsum 

məbləği hesablanan zaman:  

DT 445 “Digər üzünmüddətli və qısamüddətli öhdəliklər” hesabı  

KT 731 “Sair əməliyyat xərcləri” hesabı.  

Həmin məbləğin köçürülməsi və ya daxil olması zamanı mühasibatlıqda  

DT 221 “Kassa” hesabı.  

KT 445 «Digər üzünmüddətli və qısamüddətli öhdəliklər” hesabı.  

Ümidsiz debitor borcları təyin edilmiş iddia müddəti başa çatdıqdan sonra 

bir qayda olaraq müəssisə rəhbərinin qərarına əsasən ya şübhəli borclar üzrə 

ehtiyatlara, ya müəssisənin zərərinə və yaxud da xalis mənfəəti hesabına 

silinməlidir. Bu zaman müəssisədə mühasibatlıqda aşağıdakı mühasibat yazılışı 

tərtib edilir:  

DT 218 “Şübhəli borclar üzrə düzəlişlər” hesabı.  
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DT 801 “Mənfəət və zərərlər” hesabı.  

KT 445 “Digər üzünmüddətli və qısamüddətli öhdəliklər” hesabı.  

İddia müddəti keçmiş bütün növdən olan kreditor borcları təsərrüfat 

fəaliyyətinin nəticəsinə, yəni mənfəətə silinməlidir. Belə olan hallarda 

aşağıdakı mühasibat yazılışı rəsmiyyətə salınır:  

DT 445 “Digər üzünmüddətli və qısamüddətli öhdəliklər” hesabı.  

KT 801 “Mənfəət və zərərlər” hesabı.  

Qeyd etdik ki, müxtəlif nəqliyyat təşkilatlarının müəssisəyə göstərdiyi 

xidmətlərə görə təqdim olunmuş hesabnamə üzrə müəssisə öz kreditor borcunu 

uçotda əks etdirir. Bu zaman aşağıdakı hesablarda yazılış aparılır:  

DT 711 “Kommersiya xərcləri” hesabı.  

DT 206 “Satış məqsədiilə saxlanılan digər aktivlər” hesabı.  

KT 445 “Digər üzünmüddətli və qısamüddətli öhdəliklər” hesabı.  

Nəqliyyat təşkilatlarına çatası haqq əksər hallarda limitləşdirilmiş çeklər 

vasitəsi ilə ödənilir ki, belə olan hallarda:  

DT 445 “Digər üzünmüddətli və qısamüddətli öhdəliklər” hesabı.  

KT 225 “Pul vəsitlərinin ekvivalentləri” hesabının “Çek kitabları” 

subhesabı.  

Müəssisə və təşkilatlara göstərilən xidmtə görə təqdim edilmiş və ödənilmiş 

sənədlərə əsasən əlavə dəyər vergisi məbləği də ayrıca sətirdə göstərilir. Ödənilmiş 

xidmətin dəyəri üzrə ƏDV məbləğinin əvəz edilməyə təqdim edilməsinə qədər 

19№-li “Alınmış sərvətlər üzrə ƏDV” hesabında uçota alınır. Həmin əməliyyat 

uçotda aşağıdakı kimi müxabilləşir:  

DT 241 “Əvəzləşdirilən ƏDV” hesabı.  

KT 445 “Digər üzünmüddətli və qısamüddətli öhdəliklər” hesabı.  

Müəssisə və təşkilatlarda qeyri-satış əməliyyatlarından olan xərclər, 

eləcə də müəssisədə ümumi gəlir hesabına maliyyələşdirilən kənar təşkilatların 

göstərdiyi xidmətlərin məbləğləri (məsələn, bədbəxt hadisə ilə bağlı ləğv edilən 

obyektin dəyərinin və s. ) maliyyə nəticələrinə silinir. Belə olan hallarda qeyd 

edilən əməliyyatın mühasibat uçotunda aşağıdakı yazılışla əks etdirilir:  
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DT 801 “Mənfəət və zərərlər” hesabı.  

KT 445 “Digər üzünmüddətli və qısamüddətli öhdəliklər” hesabı.  

Məhsul, iş və xidmətlər təşkilatın əsas fəaliyyəti olduğundan və onun 

satışına görə hesablaşmaların uçotunu aparmaq üçün yuxarıda göstərilən 

hesablar nəzərdə tutulduğundan əsas vəsait obyektlərinin yaxud digər 

obyektlərin satışını əsas fəaliyyət hesab etmək olmaz. Buna görə də əsas fəaliyyəti 

olmayan əmlakın satışına görə hesablaşmaların uçotunun aparılması üçün digər 

hesabdan istifadə edilməlidir, buna da 445 «Digər üzünmüddətli və qısamüddətli 

öhdəliklər” hesabı tamamilə uyğun gəlir. Uçotun aparılması zamanı qeyd edilən 

hesab üzrə çoxvariantlı üsullardan istifadə edilməsi analitik uçotun təşkilində də 

yüksək tələbin olmasını qarşıya qoyur. Bu tələbi ödəmək üçün ilk növbədə hər bir 

hesablaşma növü üzrə ayrı subhesab açılmalıdır. İkinci növbədə isə analitik uçot 

təşkil edilən zaman müfəssəl qalıqların dövriyyəsi və hərəkəti haqda operativ 

informasiya əldə edilməlidir. Beləliklə, analitik uçot hər debitor və kreditor üzrə 

aparılmalıdır.  

Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmaların sintetik uçotu 8No-li 

jurnal, orderdə, analitik uçotu isə qeyd edildiyi kimi hər bir debit və 

kreditıər üzrə 7№-li cədvəldə aparılır. Bunun üçün qeyd edilən cədvəldə hər bir 

debitor və kreditor üçün rüb, yarım il və il ərzində mövcud olan mümkün 

əməliyyatların sayından asılı olaraq bir və ya bir neçə sətir ayrılır. Həmin cədvəldə 

yazılışlar ilkin sənədlərin məlumatlarına əsasən aparılır. Onlar dövriyyə cədvəli 

prinsipi üzrə qurulmuşdur ki, orada kredit dövriyyələri müvafiq hesabların 

debetləri ilə müxabirələşdirilməklə əks etdirilir. Ayın sonunda hər bir debitor və 

kreditor həmçinin ümumi cədvəl üzrə yekun müəyyənləşdirilir. Ay üzrə yekunu 

alınmış kredit dövriyyəsi 8№- li jurnal-orderə köçürülür.  
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II FƏSİL. Uzunmüddətli və qısamüddətli öhdəliklər, onların 

iqtisadi mahiyyəti, uçotu və təhlili. 

2.1 Qısamüddətli və uzunmüddətli öhdəliklərin mahiyyəti və uçotu 

Öhdəlik - keçmiş hadisələr nəticəsində yaranmış, ödənməsi müəssisənin iqtisadi 

səmərəsi olan resusların xaric olmasına səbəb olan müəssisənin carı borcudur. 

Öhəliklərin üç növü mövcuddur: Hüquqi, faktiki (konstruktiv və ya ənənəvi) 

və şərti.   

Hüquqi öhdəlik - müqavilədən, qanunvericilikdən və ya qanunvericiliyin 

tətbiqi təcrübəsindən (məsələn, məhkəmə qərarı) yaranan öhdəlikdir.  

Faktiki öhdəlik – aşağıdakı hallar olduqda müəssisənin fəaliyətindən irəli 

gələn öhdılikdir:  

- müəssisə keçmiş təcrübəyə əsasən dərc olunmuş siyasəti vasitəsilə və ya 

konkret carı bəyanatla üçüncü tərəflərə müəyyən öhdəliklərin öz üzərinə 

götürdüyünü nümayiş etdirir;- nəticədə müəssisənin bu öhdəlikləri yerinə 

yetirəcəyə barədə üçüncü tərəflərdə əsaslı ümid yaranır.  

Şərti öhdəlik – bu keçmiş hadisələrdən irəli gələn və mövcudluğu yalnız 

tam olaraq müəssisənin nəzarəti altında olmayan bir və ya daha çox qeyri-müəyyən 

gələcək hadisələrin baş verməsi və ya verməməsi ilə təsdiqlənəcək 

mümkün öhdəlik və ya keçmiş hadisələrdən irəli gələn, lakin iqtisadi səmərəni 

təcəssüm etdirən resusların müəssisədən xaric olmasının tələb olunacağı ehtimal 

olunmadıqdan və ya öhdəliyin məbləği kifayət qədər etibarlı 

qiymətləndirilə bilmədikdə cari öhdəlikdir. (MMUS-№ 10) Öhdəliklərin 

ödənilməsi elə resurslardan istifadəni tələb edir ki, belə öhdəliklər olmadıqda, 

həmin resurslardan müəssisənin gündəlik ehtiyacları üçün istifadə oluna bilsin.  

Cari öhdəliklər daha bir fərqləndirici xüsusiyyətləri ondadır ki, onlar pul 

vəsaiti formasında tədavül olunur və yaxud müəssisənin fəaliyyətində bir mərhələ 

ərzində istifadə olunur. Müəssisənin fəaliyyətinə normal mərhələsi dedikdə, orta 

aralıq vaxt başa düşülür. Pul vəsaitlərinin malların və xidmətlərin əldə olunmasına 

sərf edilən andan həmin xidmət və malların pula çevrilən anadək 
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olan dövr orta aralıq dövr kimi xarakterizə olunur. Qeyd etdiyimiz mərhələ 

aşağıdakı fazaları özündə birləşdirir:1   

e) pul vəsaitlərinin mal-material ehtiyatlarının satın alınmasına sərfi;  

f) mal-material ehtiyatlarının hazır məhsul əldə etmək üçün yenidən emalı;  

g) məhsulların kreditə satılması (debitor borcu hesabı açmaq yolu ilə);  

h) malları qəbul edənin debitor borclarının ödənilməsi.  

Cari aktivlərin istifadə olunmaqla cari öhdəliklərin ödənilməsinin ömür 

müddəti ilə də eynidir. Kreditor borcların və yaxud ödəniləsi hesablar və ödəniləsi 

ticarət hesabları müəssisənin fəaliyyət müddətində mallara və xidmətlərə görə 

hesablaşmaların forması kimi başa düşülür. Beləliklə, borcun bu növü müəssisənin 

əsasını faəliyyətinə xidmət göstərən ticarət əməliyyatlarının həyata keçirilməsi 

üçün istifadə olunur. Kreditor borclarının ödənmə müddəti malalan və malsatanlar 

arasında bağlanılan kontraktda göstərilir.  

Ləğv edilməsi üçün istifadə olunan resurslar və qısamüddətli öhdəliklər 

dedikdə, onların cari aktivləri kimi başa düşülür. Cari öhdəliklərin daha xarakterik 

növlərinə kreditor borcları, qısamüddətli veksellər ödəniləsi dividendlər, avanslar 

və geri qaytarılan depizitlər, qabaqcadan ödənilən qazanılmamış gəlirlər, vergi 

ödənişləri, şərti ödənişlər, tələb olunanadək kreditor borcları və s. aiddir.   

Qısamüddətli veksellər də kreditor borcları kimi eyni məqsədlər üçün tətbiq 

olunur. Belə veksellər müəssisənin əsas fəaliyyətində istifadə olunmayan malları 

və xidmətlərin dəyərini ödəməyə xidmət edir. Cari uçot dövründə ödənilməsi 

uzunmüddətli öhdəliklər və qısamüddətli veksellərə aiddir.  Kreditorun tələbi üzrə 

ödəniləsi öhdəliklər cari qaydada aşağıdakı iki halda əks etdirilə bilər:  

1. Kreditorun tələbi üzrə öhədliklər bir il ərzində ödənilmədisə, onda 

balans hesabatı tarixindən və yaxud müəssisənin əməliyyatı mərhələsi ərzində;  

2. Uzunmüddətli öhdəliklərin ödənilməsi zəruri olan mövqelərdə.  

Hesablanılan öhdəliklər özündə əməkdaşların əmək haqqını, hesablanılan, 

lakin hələlik ödənməyən kredit faizlərini birləşdirilir. Hesablanılan 

                                           
1 Mənbə: (MMUS-No 10) 
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öhdəliklər düzəliş yazılışları əsasında hesablara uçot dövrünün arxasında 

köçürülür. Məsələn, hesabat dövrünün axırında əks olunmamış və ödənilməmiş 

əmək haqqı istehsal xərcləri uçota alınan hesabların debetinə və əmək haqqı üzrə 

borc hesabını kreditinə yazılır. Hesablanılan, lakin hələ ödənilməmiş öhdəliklərin 

belə bir qaydada əks etdirilməsi gəlir və xərcləri üzləşdirmək üçün həyata keçirilir.   

Beynəlxalq uçot praktikasında belə öhdəlikləri əks etdirmək üçün hesablar 

planına “Qazanılmamış gəlirlər” (gələcək dövrlərin gəlirləri) və yaxud “Avans 

qaydasında əldə olunan gəlirlər” adlı passiv hesab açmaq nəzərdə tutulmuşdur. 

Əvvəlcədən dəyəri ödənilən mallar və xidmətlər daxil olduqdan sonra 

qazanılmamış gəlirlər adlı passiv hesab azalır və həmin əməliyyatlar üzrə gəlirlər 

kreditləşir. Belə köçürmə nizamlayıcı köçürmə olmaqla, dövrünün sonunda 

öhdəlik kimi növbəti uçot ilinə keçirilir və balans hesabatında digər öhədliklər 

sırasında öz əksini tapır.  

Müxtəlif ölkələrdə qanunvericiliyə görə müəssisələrin öz malalanlarından və 

yaxud əməkdaşlarından mərkəzi və yaxud yerli orqanların xeyrinə müxtəlif gəlirlər 

tutulur. Üçüncü şəxsin hesabına belə tutulmalar mühasibat uçotunda 

müəssisənin pul vəsaitlərinin artması və yaxud həmin şəxsə qarşı müəssisənin 

öhdəliklərinin baş qaldırılması kimi əks etdirilir.  

Beynəlxalq standartlara görə ödənilməsi məzuniyyətlərə çəkilən xərclər,  

əməkdaşlar tərəfindən həmin məzuniyyətdən istifadə olunan ilə aid edilir. Bunun 

üçün aşağıdakı şərtlər yerinə yetirilməlidir:  

a) əməkdaşlar tərəfindən həmin vaxtda işlənilən dövrdən asılı olaraq 

məzuniyyət hesablanması həyata keçirilir;  

b) istifadə olunmamış məzuniyyət cəmlənir;  

c) məzuniyyətin ödənməsinə çəkilən xərclər güman olunur (hansı ki, 

əməkdə onu istifadə edir);  

d) məzuniyyətin ödənilməsi üzrə xərclərin ölçüsü etibarlı şəkildə 

qiymətləndirilir.   

Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq müəssisənin maliyyə hesabatında 

gələcəkdə bar verəcək hadisələrə görə öhədliklər haqqında göstərişlərə 
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icazə verilir. Belə öhdəliklər şərti öhədliklərə yaxud şərti passivlər 

adlanır. Onlar adətən müxtəlif şəraitdə baş verir. Uçotda şərti zərərlərin əks 

etdirilməsinin ümumi prinsipləri aşağıdakı  kimi verilmişdir2 (cədvəl 2.1). 

 

Cədvəl 2.1 

Maliyyə uçotunda şərti öhədliklərin əks etdirilməsi prinsipləri 

Hadisənin gümanları (hansı 

ki, zərərlərə gətirib çıxarır) 

Zərərlərin ölçüsü 

qiymətləndirilə bilər 

Zərərlərin ölçüsü 

qiymətləndirilə bilməz 

 

 

Yüksək 

Zərərlər və öhədliklər 

ödənilməsi hesablanılır 

(hər iki göstərici 

bilavasitə maliyyə 

uçotunda əks etdirilir) 

Zərərlər və öhədliklər 

hesablanılmır, lakin qeyd 

formasında maliyyə 

hesabatında əks etdirilir 

 

Orta 

Zərərlər və öhədliklər 

hesablanılmır, lakin qeyd 

formasında maliyyə 

hesabatında əks etdirilir 

Zərərlər və öhədliklər 

hesablanılmır, lakin qeyd 

formasında maliyyə 

hesablarında əks etdirilir 

 

 

Aşağı 

Hesablama həyata 

keçirilmir, maliyyə 

hesabatında qeydə ehtiyac 

yoxdur və buna icazə 

verilmir 

Hesablama həyata 

keçirilmir, maliyyə 

hesabatında qeydə ehtiyac 

yoxdur və buna icazə 

verilmir 

 

Uzun müddətli öhdəliklərə gəldikdə isə onların müddəti bir ildən yuxarı 

olur, uzunmüddətli öhdəliklər və onlara hesablanılan faizlər həm borc 

verənin, həm də borcu olanın mühasibat hesablarında bərabər məbləğdə əks 

etdirilir. Həmin öhdəliklərin məbləği Beynəlxalq uçot prinsiplərinə uyğun olaraq 

aşağıdakı amillərdən asılı olaraq müəyyənləşdirilmişdir:  

                                           
2Mənbə -  Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları 
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1. Əldə olunan kapitalın, uzun müddətli öhdəliklərin məbləği həmin 

öhdəliklərin əvəzinə, xidmətlərin və malların bazar dəyərinə bərabər olmalıdır. 

Borclar üzrə sövdələşmələrin və yerləşmələtin əsasın faiz stavkalarını bazar dəyəri 

təşkil edir. Bu dəyərin köməyilə borcun əvəzinə əldə olunan kapitalın və yaxud iş 

və xidmətlərin bazar dəyərini tarazlaşdırmaq mümkündür.  

2. Uzun müddətli borcların balans dəyərini hesablamaq üçün istifadə olunan 

faiz stavkaları həmin borcun yerləşdirdiyi müddətdə dəyişilmir. Uzun müddətli 

öhdəliklərin balans məbləği onun yerdə qalan nəğd məbləğinin indiki dəyərinə 

bərabərdir.  

 3. Faizlərin müntəzəm ödənilməsi uzun müddətli öhdəliklər üzrə  

bazar stavkaları əsasında müəyyənləşdirilir.  

Uzunmüddətli öhdəliklər səmərəli yerləşdirildikdə, cari mənfəət həmin 

öhdəliklər üzrə ödənilməsi faizlərin məbləğin üstələyir. Eyni zamanda 

müəssisənin gəlirliyi aşağı düşdükdə, mənfəət və uzunmüddətli borclar üzrə 

ödənişlər arasındakı azalır və bəzən zərərli kəmiyyətə çevrilir. Belə 

hallarda müəssisə həmin ödəncləri dividendlərin aşağı salınması və yaxud  bəzi 

aktivlərin imtina etməsi hesabına həyata keçirilməlidir. Uzunmüddətli öhdəliklər 

istiqrazlar (istiqraz sertifikatları), borc öhdəlikləri, borc intizamı formasında 

yerləşdirilir. Bu sənədlər hüquqi qüvvəyə malikdir, onu buraxan təşkilatın 

öhdəliklərin əks etdirir. İstiqrazlar üçün uzunmüddətli borcların yerləşdirilməsi 

sənədlərindən başqa istiqraz kontraktları da tərtib olunur. Kontraktda bu 

sövdələşmələrin konkret şərtləri, habelə borclunun və kreditorun hüquq və 

vəzifələri müəyyənləşdirilir. Eyni zamanda kontraktda borcun məbləği, ona görə 

faizlər, onların ödənmə dövrləri, ödənmə müddəti habelə borcların vaxtından əvvəl 

ödənilməsi tələbləri göstərilir. Öhdəliklərin yerləşdirilməsi haqda kontraktda 

həmçinin həm kreditorun, həm də borclunun maraqlarını təmin edən şərtlər öz 

əksin tapır. Uzunmüddətli öhdəliklər kapital bazarına bir neçə üsulla yerləşdirilə 

bilər. Xarici ölkələrdə ən geniş yayılan metodlardan birisi anderraytinq 

adlanır. Həmin metodun mahiyyəti ondadır ki, buraxılan səhmlərin bütün 

həcmi bank və şirkət arasındakı saziş əsasında investisiya bankına satılır. 
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Bank kommersiya riskinin tam və yaxud bir qismini öz üzərinə götürür və 

istiqrazları fond bazarında daha yüksək qiymətə satır. Bank tərəfindən satın alınan 

istiqrazların qiyməti ilə onların fond bazarına satılan qiyməti arasındakı fərq 

anderraytinq əməliyyatlarına görə bankın gəlirləri sayılır.  Fond bazarında 

yerləşdirilən istiqrazlar investorla arasındakı alqı-satqı obyekti sayılır. Eyni 

zamanda onların arasındakı sövdələşmələr uçotunda əks olunmur. Qeyd etmək 

lazımdır ki, şirkətin uzunmüddətli öhdəliklərinin balans dəyəri qaydaya görə 

onların bazar dəyərləri ilə üst-üstə düşmür. Uzunmüddətli borcların balans 

dəyərinin qiymətləndirilməsi istiqrazda göstərilən bir sıra göstəricilər əsasında 

qurulur. Bunlara aiddir:  

a) istiqrazların nominal dəyəri;   

b) istiqrazların fəaliyyət müddəti başa çatdıqdan sonra çatan ödəniş 

müddəti (bu müddəti borclu kreditora istiqrazların nominal dəyərini 

ödəməlidir);  

c) faiz stavkalarının elan olunması;  

d) faizlərin ödənilməsi tarixi;  

e) istiqrazların buraxıldığı rəsmi tarix.  

Uzunmüddətli öhdəliklərin bazar dəyərlərini dəqiq qiymətləndirmək üçün 

istiqrazda göstərilməyə və fond bazarında təşəkkül tapan bəzi mühüm 

məlumatları da bilmək lazımdır. Bir sıra səbəblər üzündən istiqrazlar rəsmi 

tarixdən daha gec buraxıla bilər. Belə bir halda buraxılan istiqrazları qeydiyyata 

alınmasının rəsmi prosedurasının gecikdirilməsi ilə əlaqədardır. Borcların 

yerləşdirilməsinin çətinliyi və ləngidilməsi şirkətin iqtisadi vəziyyətindəki ciddi 

dəyişikliklərlə də əlaqədar ola bilər3.  Uzunmüddətli borcların yerləşdirilməsinin 

və onlara faizlərin hesablanılmasının qeydiyyata alınması üçün müəssisələrdə 

qaydaya görə uzunmüddətli borcların sosial jurnalı və yaxud istiqraz jurnalı tərtib 

olunur. Uzunmüddətli borcların beynəlxalq mühasibat uçotunda əks etdirilməsi 

cari dəyərlə həyata keçirilir.   

                                           
3 Mənbə - MMUS №10-11 
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Sadə hallarda faizin elan olunan stavkası bazar qiymətinə bərabər tutulur. 

Belə hallarda borcların onların emitentində (borclu) və borcu alanda (investor və 

yaxud kreditor) jurnallarında əks etdirilməsi aşağıdakı qaydada aparılır. Məsələn:  

Borclu müəssisə investor müəssisədə 2013-cü il fevral  ayının 1- də 

buraxılan bütün növ istiqrazları satmışdır. Borcun ümumi məbləği 800000 manat 

təşkil edir. Faiz stavkası 10 % təşkil etmiş və bazar dəyərinə nisbətdə demək olar 

ki,  bərabərdir. Borcun ödənmə müddəti 2013-cü ilin noyabr ayının 30-na nəzərdə 

tutulub. Faizlərin ödənməsinin dövriliyi demək olar ki,  bir ilə yaxın nəzərdə 

tutulmuşdur.   

Yuxarıda göstərilən misala əsasən borc üzrə istiqrazların alqı-satqısı 

zamanı 2013- cü il yanvar ayının 1-də borclu müəssisə və müəssisə - investor 

aşağıdakı jurnal yazılışlarını həyata keçirmişlər:  

İnvestor – müəssisə - borclu  

Pul ekvivalentləri      800000  

İstiqrazlara investisiyalar    800000  

İstiqrazlar üzrə öhdəliklər    80000  

Pul vəsaitləri      80000  

Faizlərin hər il ödənilməsi 2013- cü il üzrə fəaliyyət dövrü ərzində 

jurnallarda aşağıdakı qaydada həyata keçirilir.  

İnvestor - Müəssisə - Borclu   

Pul vəsaitləri      80000  

Çəkilən xərclər      80000  

Pul vəsaitləri      80000  

Faizlərdən əldə olunan gəlirlər    80000  

Yaranmış borcun ödənməsi belə qeydə alınır:   

İnvestor - Müəssisə - Borclu    80000  

Pul vəsaitləri      80000  

Pul ekvivalentləri      80000  

İstiqrazlara investisiyalar    80000  
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Ödəniş aparıldıqdan sonar istiqrazların hüquqi fəaliyyəti dayandırılır.  

Aparılan tədqiqata əsasən demək istəyirik ki, borcların bazar qiymətləri 

müəyyənləşdirilən zaman ona faizlər elan olunan stavkalar üzrə hesablanılır. 

Borcun qüvvədə olduğu müddət ərzində faizlərin ödənilməsinə çəkilən xərclərin 

ümumi məbləği müəyyən hesablamaların köməyilə tapılır. Nəzərə almaq lazımdır 

ki, borcların bazar qiymətləri nominal dəyərdən çox olduqda faizlərin 

ödənilməsinə çəkilən bütün ümumi xərclər demək olar ki,  mükafatın kəmiyyətinə 

çəkilən ümumi faizlərin nominal məbləğindən aşağı olur.   

 

2.2. Uzunmüddətli və qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər, 

onların sintetik uçotda əks etdirilmıdi və təhlili  

 

Bütün qiymətləndirilmiş öhdəliklər şərti sayılır, çünki məbləğ və 

müddətləri qeyri-müəyyəndir. MMUS-nın standartlarında aşağıdakı kimi 

fərqləndirimişdir:  

- qiymətləndirilmiş öhdəliklər, hansılar ki, cari öhdəlik olaraq 

tanınmalıdır;  

- şərti öhdəliklər, hansılar ki, tanınmalı deyillər, çünkü mümkün ödəliklərdir 

və ya carı öhdəliklərdir, hansı ki, kifayət qədər etibarlı əsasla qiymətləndirilə 

bilməz.  

Qiymətləndirilmiş öhdəlik yalnız o zaman tanınmalıdır ki, keçmiş 

hadisələr nəticəsində yaranmış iqtisadi səmərənin ötürülməsi ilə bağlı müəssisənin 

cari və hüquqi, faktiki öhdəlikləri olsun. Borcun ödənilməsinin iqtisadi səmərəni 

təcəssüm etdirən resusların xaric olmasına gətirib çıxaracağı ehtimal olunsun və 

öhdəliklərin məbləgini etibarlı şəkildə qiymətləndirmək mümkün olsun. 

Qiymətləndirilmiş öhdəlik o zaman yaradılır ki, müəssisənin gələcək 

fəaliyyətindən aslı olmayaraq öhdəlik mövcuddur. Gələcəkdə xərc çəkilməsi üçün 

öhdəliyin yaradılmasına sadə fikir və ya vaciblik çox azdır. Qiyətləndirilmiş 

öhdəliyin ölçüsü maliyyə hesabatı tarixinə öhdəliyin ödənilməsi xərclərinin 

optimal qiymətləndirilməsini əks etdirməlidir. Optimal qiymət adətən öhdəliyın 
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dərhal bağlanmasına və ya üçüncü tərəfə öhdəliyin ötürülməsinə çəkilən xərc 

məbləği kimi ifadə olunur. Qiymətlədirilmiş öhdəliyin qiymətlədirilməsi zamanı 

müəssisə ona məxsus qeyri-müəyyənliyi nəzərə almalıdır, bu da aşağıdakı kimi 

edilə bilər:  

- gözlənilən dəyərlə hesablaçmaqla (qiymətləndirilmiş öhdəliyin həcmi);  

- ən yaxşı nəticənin istifadəsi: bu öhdəliyin qiymətləndirilməsidir.  

Qiymətləndirilmiş öhdəliyin ölçülərinin müəyyən edilməsində nəzərə 

alınmalı faktorlara pulun zaman dəyəri (qiymətləndirilmiş öhdəliyin ölçüsü 

gözlənilən pul vəsitləri axınının vergidən əvvəlki diskont dərəcəsindən istifadə 

etməklə diskontlaşdırılmış dəyəri kimi müəyyən edilir) gələcək də gözlənilən 

hadisələr haqqında məlumat və ehtiyatlıq daxildir. Uzunmüddətli və qısamüddətlı 

faiz xərcləri yaradan qiymətləndirilmiş öhdəliklərin mühasibatlıqda sintetik və 

analtik uçotu dəqiq və düzgün aparılmalıdır. Bu əməliyyat uzunmüddətli faiz 

xərcləri yaradan öhdəliklər hesablar Planının 4-cü bölməsindən 40-cı 

maddəsində də qeydə alınmışdır. Bu bölməyə aşağıdakı sintetik hesablar aiddir4:  

“Uzunmüddətli bank kreditləri” 401 №-li mühasibat hesabı  

“İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri” 402 №-li mühasibat hesabı  

“Uzunmüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar” 403 № li mühasibat hesabı  

“Uzunmüddətli borclar” 404 № li mühasibat hesabı  

“Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər (uzunmüddətli)” 405 

№ li mühasibat hesabı  

“Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər” 406 No li mühasibat hesabı 

“Törəmə (asılı) müəssisələrə uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan  

öhdəliklər”407 № li mühasibat hesabı  

“Digər uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər”408 № li mühasibat 

hesabı  

Uzunmüddətli öhdəliklərin müddəti bir ildən artıq olmalıdır. 401 №-li 

mühasibat hesabında müəssisənin bankdan götürdüyü öhdəlik bir il müddətindən 

                                           
4Mənbə -  Hesablar Planının 4-cü bölməsindən 40-cı maddəsi 
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artıq olmamalıdır. Müvafiq hesabda müəssisənin ölkə ərazisindəki və xarici 

banklardan milli və xarıcı valyutalarla aldığı müxtəlif uzunmüddətli kreditlərin 

vəziyyəti və hərəkəti uçota alınır. Bankın müvafiq təlimatına əsasən kreditləşmə, 

kreditlərin sənədləşdirilməsi və onların ödənilməsi qaydaları və kredit müqavilələri 

ilə nizama salınmalıdır. Düzgün və vaxtında ödənilməmiş bank kreditlərinin hər 

biri ayrı-ayrılıqda uçota alınmalıdır. 401 No li hesabın kreditində, kreditlər 

alındıqda, ödəniş mənbəyini uçota alan  hesablar debetə yazılır. Kredit 

faizi ödənilmə vaxtından asılı olmayaraq aid olduğu ayın xərclərinə daxil edilir 

(uçot siyasətində hesablama metodundan istifadə edildikdə). Öhdəliklərin 

uçotunun (uzunmüddətli) faiz xərclərini yaradan mühasibat hesablarında əks 

etdirilməsi qaydası aşağıdakı qaydada aparılır:   

1. Müəssisənin hesablaşma hesabına bank krediti mədaxil edilmişdir:  

“Bank hesablaşma hesabı”        D-T 223   

“ Uzunmüddətli bank kreditləri hesabı”     K-T 401   

2. Bankdan kredit alınmışdır (uzunmüddətli):  

“Bank hesablaşma hesabı”                                 D-T 223  

“Uzunmüddətli bank kreditləri hesabı”            K-T 401   

3. Kredit üzrə borc nəğd ödənilmişdir:  

“bank kreditləri hesabı” (uzunmüddətli)        D-T 401  

“Kassa”                                     K-T 221  

4.  Kreditlərə görə faiz hesablanmışdır:  

“İnzibati xərclər”              D-T 721  

“Faizlər üzrə uzunmüddətli kreditor borcları”  K-T 434  

5. Bank hesabından kredit üzrə borc ödənilmişdir:  

“Uzunmüddətli bank kreditləri hesabı”      D-T 401  

“Kassa”                K-T 221  

6. Müəssisə üzrə yaranmış cərimə ödənilmişdir:  

“Digər qısamüddətli kreditor borcları”                  D-T 538   

“Bank hesablaşma hesabı”                                K-T 223  

7. Müəssisə üzrə yaranmış kredit:  
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“Uzunmüddətli bank kreditləri hesabı”                     D-T 401  

“Bank hesablaşma hesabı”                       K-T 223  

8. Podratçılara olan borc kredit hesabına ödənilmişdir:  

“Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kredit alınmışdır”  D-T 431  

“Uzunmüddətli bank kreditləri hesabı”         K-T 401  

9. Alınmış avanslar üzrə borclar kredit hesabına ödənilmişdir:  

“Alınmış uzunmüddətli avanslar”          D-T 443 

“Uzunmüddətli bank kreditləri hesabı”          K-T 401  

10. Budcəyə olan borclar vergilər üzrə kredit hesabına ödənilmişdir: 

 Vergi öhdəlikləri”              D-T 521  

“Uzunmüddətli bank kreditləri hesabı”           K-T 401   

11. Qısamüddətli kreditlər üzrə borclar alınmış uzunmüddətli kredit 

hesabına ödənilmişdir:  

“Qısamüddətli bank kreditləri”              D-T 501  

“Uzunmüddətli bank kreditləri hesabı”              K-T 401  

12. Unitar müəssisə üçün bankdan kredit alınmışdır:  

“Törəmə asılı müəssisələrin uzunmüddətli debitor borcları”    D-T 172  

“Uzunmüddətli bank kreditləri hesabı”             K-T 401  

13. Səhmdar cəmiyyətdə yaranmış kreditlərə görə faiz ödənilmişdir:  

“Faizlər üzrə uzunmüddətli kreditor borcları”         D-T 434  

“Bank hesablaşma hesabı”            K-T 223  

14. Alınmış kreditlər üzrə müsbət məzənnə fərqi əks etdirilmişdir (xarici valyuta)  

“Uzunmüddətli bank kreditləri hesabı”           D-T 401  

“Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyat”           K-T 332  

15. Gecikmiş köçürmələrə görə cərimə hesablanmışdır:  

“Hesabat dövrünün xalis mənfəəti, zərəri”          D-T 341  

“Digər qısamüddətli kreditor borcları”           K-T 538  

16. Alınmış kreditlər üzrə mənfi məzənnə fərqi əks etdirilmişdir (xarici valyuta ilə)   

“Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyat”            D-T 332  

Uzunmüddətli bank kreditləri hesabı”           K-T 401“  
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Uzunmüddətli kreditlər üzrə analitik uçot, kreditlərin növləri, onları 

verən banklar valyuta növləri və s. üzrə aparılır. Müəssisənin işçilərinə 

fərdi mənzil tikintisi, bağ evlərinin tikintisi və s. məqsədlərlə borc vermək, 

həmçinin kreditə satılmış mallara görə ticarət təşkilatlarına ödəniləsi məbləğlər 

üçün müəssisənin aldığı bank kreditlərinin uçotu 402 nömrəli “ İşçilər üçün 

uzunmüddətli bank kreditləri” hesabında aparılır. Işçilər üçün uzunmüddətli bank 

kreditləri ilə bağlı əməliyyatları mühasibat hesablarında əks etdirilməsi qaydası 

aşağıdakı kimidir:  

1. MMC uzunmüddətli borc almışdır:  

“Bank hesablaşma hesabı”        D-T 223  

“Uzunmüddətli borclar”        K-T 404  

2. Xarici valyuta üzrə müsbət məzənnə fərqi:  

“Uzunmüddətli borclar”         D-T 404  

“Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyyat”       K-T 332  

3. Təşkilata borcun müəyyəm bir qismi qaytarılmışdır:  

“Uzunmüddətli borclar”         D-T 404 

Hesablaşma hesabı”          K-T 223   

4. 5000 manata geri alınan məhdud tədavül müddətli səhm satılmışdır: 

“Bank hesablaşma hesabı”          D-T 223  

“Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər”      K-T 405  

5. Emissiya gəliri mühasibat hesablarında necə əks etdirilir:  

“Bank hesablaşma hesabı”             D-T 223  

“Emissiya gəliri”               K-T 311  

6. Cari ilin sonunda satılan səhmlər nominal dəyərlə geri qaytarılmışdır:  

“Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər”        D-T405  

“Kassa”                K-T 221  

7. Müəssisə işçilərinə kredit alınmışdır:  

“Bank hesablaşma hesabı”          D-T 223  

“İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri”          K-T 402  
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8. İşçilərə uzunmüddətli kreditlə satılmış mallara görə kredit əks olunmuşdur:   

“Əsas idarə heyətinin uzunmüddətli debitor borcları”     D-T 173  

“İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri”              K-T 402   

9. Vaxtı bitmiş borc (alınmış kredit) üçün banka geri qaytarılmışdır:   

“İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri”               D-T 402  

“Bank hesablaşma hesabı”                K-T 223  

10. Müəssisə işçisi tərəfindən alınmış kreditin bir hissəsi kassaya geri 

qaytarılmışdır:  

“Bank hesablaşma hesabı”                D-T 223  

“Əsas idarə heyətinin uzunmüddətli debitor borcları”      K-T 173  

11. Dəyəri 3000 manat olan istiqraz vərəqi satılmışdır:  

“Bank hesablaşma hesabı”                   D-T 223  

“Uzunmüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar”              K-T 403  

12. Müəssisə işçisindən istiqraz nominal dəyərlə geri alınmışdır:  

“Uzunmüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar”                  D-T 403  

“Kassa”                         K-T 221  

13. Müəssisənin istifadəsi üçün alınmış avadanlıq maliyyə icarəsi krediti ilə əks 

etdirilmişdir:  

“Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri”          D-T 191  

“Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər”         K-T 406  

14. Kassaya üç ayın borcu nağd şəkildə ödənilmişdir:  

“Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər”          D-T 406   

“Kassa”                K-T 221  

15. Hesabat dövrünün xərcləri hər ay silinir:   

“İstehsalat məsrəfləri”                    D-T 202  

“Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri”         K-T 191  

16. Törəmə müəssisədə alınmış səhmə görə öhdəlik yaranmışdır:  

“Elan edilmiş devidentlər”          D-T 344  

“Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər”       K-T 407  
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17. Törəmə müəssisələrlə məzənnə fərqi qeydə alınmışdır:  

“Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyyat”            D-T 332  

“Törəmə müəssisələrlə uzunmüddətli faiz xərcləri  

yaradan öhdəliklər”            K-T 407  

18. Müəssisə hazır məhsullaüzərinə düşən öhdəliyin bir hissəsini ödəmişdir:   

“Törəmə müəssisələrlə uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan  

öhdəliklər”                D-T 407  

“Hazır məhsul”              K-T 204  

19.Təşkilata olan öhdəlik uçota alınmışdır:  

“İstehsal məsrəfləri”             D-T 202  

“Digər uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər”      K-T 408  

20.Borc təşkilata vaxtında ödənilmişdir:  

“Digər uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər”       D-T 408  

“Bank hesablaşma hesabı”           K-T 223   

Hesablar planına uyğun olaraq 41 ci maddədə qeydə alınan uzunmüddətli 

qiymətləndirilmiş öhdəliklərə 411 №-li “İşdən azadolma ilə bağlı uzunmüddətli 

müavinətlər və öhdəliklər”, 412 №-li “Uzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri”,        

413 №-li “Uzunmüddətli hüquqi öhdəliklər”, 414 №-li “Digər uzunmüddətli 

qiymətləndirilmiş öhdəliklər” adlı hesablar daxildir5. Yuxarıda qeyd olunan 

hesablar üzrə əməliyyatların uçotda əks etdirilməsi aşağıdakı kimidir:  

1. Hesablaşma hesabından yaranmış öhdəliklər ödənilmişdir:   

“Uzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri”     D-T 412  

“Bank hesablaşma hesabları”      K-T 223  

2. Turizm xidməti üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına öhdəlik 

hesablanmışdır:  

“Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət”     D-T 343  

“Uzunmüddətli hüquqi öhdəliklər”      K-T 413  

 

                                           
5 Mənbə - Hesablar planı 41-ci mddə 
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3. Müxtəlif xidmətlər üzrə yaranmış öhdəliklərin müəyyən hissəsinin 

ödənilməsi:  

“Uzunmüddətli hüquqi öhdəliklər”       D-T 413  

“Bank hesablaşma hesabları”      K-T 223  

4. Müəssisədə çalışan işçisinə görə yaranmış (aldığı mala görə) öhdəlik 

hesablamışdır:  

“Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)”    D-T 341  

“Digər uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər”   K-T 414  

5. Müəssisədə çalışan işçinin öhdəliyi ayın sonunda ödənişi aparılmışdır:  

“Digər uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər”   D-T 414  

“Kassa”           K-T 221  

6. İşçinin işdən azad edilməsinə görə müavinət hesablanmışdır:  

“İstehsalat məsrəfləri”         D-T 202  

“İşdən azadolunma ilə bağlı uzunmüddətli müavinətlar  

və öhdəliklər”                   K-T 411    

7. İşçiyə müavinətin bir hissəsi avans şəklində ödənilmişdir:  

“İşdən azadolunma ilə bağlı uzunmüddətli müavinətlar  

və öhdəliklər”          D-T 411   

“Kassa”          K-T 221  

8. İstehsalat məsrəfləri zəmanət öhdəliklərinə görə hesablanmışdır:  

“İstehsalat məsrəfləri”        D-T 202  

“Uzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri”     K-T 412  

9. Hesabat dövrünün xalis mənfəəti hesabına zəmanət öhdəlikləri 

hesablanmışdır: 

“Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)”     D-T 341  

“Uzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri”     K-T 412  

10. Müqavilələr üzrə öhdəlik hesablanmışdır: 

 “İstehsalat məsrəfləri”       D-T 202  

“Digər uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər”   K-T 414  

11. Bank hesablaşma hesabına öhdəliyinin bir hissəsi ödənilmişdir:  
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“Digər uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər”   D-T 414  

“Bank hesablaşma hesabları”      K-T 223  

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər Hesablar Planının 5 –ci 

bölməsinin 50-ci maddəsində uçota alınır. Bu məqsdələ aşağıdakı hesablar nəzərdə 

tutulmuşdur6:  

“Qısamüddətli bank kreditləri”;       501 № li  

“İşçilər üçün qısamüddətli bank kreditləri”;    502 № li  

“Qısamüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar”;   503 № li  

“Qısamüddətli borclar”;       504 № li  

“Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər” 

(qısamüddətli);          505 № li   

“Törəmə (asılı müəssisədə qısamüddətli faiz xərcləri yaradan  

öhdəliklər)”;         506 № li  

“Digər qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər”  507 № li  

501 №-li hesabda qısamüddətli öhdəliklərin müddəti qeydiyyata alınır.   

Müəəsisənin ölkə ərazisindəki və xarici banklardan milli və xarici 

valyutalarla aldığı qısamüddətli kreditlərin vəziyyəti və hərəkəti hesablarda əks 

etdirilir. Kreditləşmə, kreditlərin sənədləşdirilməsi və onların ödənilməsi qaydaları 

bankın müvafiq təlimatları və kredit müqavilələri ilə tənzimlənir. Vaxtında 

ödənilməmiş bank kreditləri ayrıca uçota alınır. Kreditlər alındıqda 501№-li 

hesabın kreditinə, ödəniş mənbəini uçota alan hesabların debetinə  yazılır. Kredit 

faizi ödənmə vaxtından asılı olmayaraq aid olduğu ayın xərclərinə daxil edilir (uçot 

siyasətində hesablama metodundan istifadə edildikdə). Qısamüddətli faiz xərcləri 

yaradan öhdəliklərin mühasibat uçotu hesablarında əks etdirilməsi qaydası aşağıda 

verilmişdir:   

 

 

 

                                           
6 Mənbə -  Hesablar Planının 50-ci maddəsi 
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1.Müəssisə işçilərinə müavinət hesablanmışdır:  

“İstehsalat məsrəfləri”        D-T 202  

“İşdən azad olunması ilə bağlı qısamüddətli müavinətlər  

və öhdəliklər”         K-T 511  

2. Əvvəlcədən müavinətin bir hissəsinin ödənişi aparılmışdır:  

“İşdən azad olunması ilə bağlı qısamüddətli müavinətlər 

 və öhdəliklər”         D-T 511  

“Kassa”          K-T 211  

3. Qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri hesablanmışdır:  

“Sair əməliyyat xərcləri”       D-T 731  

“Qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri”     K-T 512  

4. Zəmanət öhdəlikləri müəssisənin xalis mənfəəti hesabından 

hesablanmışdır:  

“Hesabat dövrünün xalis mənfəəti”     D-T 341  

“Qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri”     K-T 512  

5.Zəmanət öhdəlikləri müəssisədən ödənilmişdir:  

“Qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri”     D-T 512  

“Bank hesablaşma hesabları”      K-T 223  

6. Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına öhdəlik 

hesablanmışdır:  

“Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət”    D-T 343  

“Qısamüddətli hüquqi öhdəliklər”       K-T 513  

7. Hüsablaşma hesabından hüquqi öhdəliyin bir hissəsinin ödənişi 

aparılmışdır:  

“Qısamüddətli hüquqi öhdəliklər”      D-T 513  

“Bank hesablaşma hesabları”     K-T 223  

8. Müəssisənin xalis mənfəətindən işçilərə bir aylıq müavinət 

hesablanmışdır:  

“Hesabat dövrünün xalis mənfəəti”      D-T 341  

“Mənfəətdə iştirak planı və müavinət planları”    K-T 514  
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9. Hesabat dövrünün xalis mənfəəti üzrə hesablaşma aparılmışdır:  

“Hesabat dövrünün xalis mənfəəti”     D-T 341  

“Digər qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər”   K-T 515  

10. Müəssisə xəzinəsindən işçinin öhdəliyi ödənilmişdir:  

“Digər qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər”   D-T 515  

“Kassa”          K-T 221  

 

 

2.3. Qiymətli kağızların xüsusiyyətləri, növləri və onlarla əməliyyatların uçotu  

Maliyyə qoyuluşları, nizamnamə kapitalına və digər müəssisə və 

təşkilatların qiymətli kağızlarına, istiqrazlarına, yerli borclara investisiyanı özündə 

əks etdirir.  

Maliyyə qoyuluşları uzun və qısa müddətli maliyyə qoyuluşlarına 

bölünür. Maliyyə qoyuluşları müəssisədə bir ilə qədər istifadə edilən 

hallarda onlar qısamüddətli, bir ildən çox istifadə edilən hallarda isə uzunmüddətli 

hesab edilirlər. Bir qayda olaraq bütün qoyuluşları nizamnamə kapitalına qoyuluş 

məbləği həcmində səhm, səhm sertifikatlatı, istiqraz, veksel, şahadətnamə və digər 

sənədlərlə əsaslandırılmalıdır. Qiymətlı kağızlar bazarına kömək edən maliyyə 

institutlarının köməyi ilə mülkiyyətə münasibət yaranır və bu halda iqtisadi 

inkişafın maliyyə mənbəələri formalaşır , investisiya ehtiyatları bir yerə toplanır və 

bölünür. Hal hazırda respublikada investisiya ehtiyatlarını artırmadan, istehsal 

sahələrinin azaldığı bir dövrdə qiymətli kağızların potensialından istifadə 

etmədədn iqtisadi artım əldə etmək çox çətindir.  

Bazar münasibətlərinin yaranması, formalaşması və inkişafında başlıca yeri 

qiymətli kağızlar tutur. Onlar kapitala xüsusi mülkiyyəti formalaşdırır. Bu halda 

qiymətli kağızlarin fəaliyyəti nəticəsində dövlət mülkiyyəti, dövlət mülkiyyəti 

səhmlərinin hesabına xüsusi mülkiyyətə keçir ki, bu da mülkiyyətçiləri 

formalaşdırır. Qiymətli kağızlar cəmiyyətin sosial strukturunun formalaşmasında, 

mülkiyyət və hakimiyyətin yenidən bölüşdürülməsində mühüm maliyyə vasitəsi 

rolunu oynayır. Onlardan təşkilatın inkişafı, marketinq və menecmentdə istifadə 
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edilir. Qiymətli kağızlar əsəs fondlara, dövrüyyə vəsaitlərinin formalaşmasına, 

invesitisyaların maliyyələşdirilməsi və risklərin idarə edilməsi vasitəsi kimi çıxış 

edir. Qiymətli kağızların növ müxtəlifliyi idarə etmənin qeyri mərkəzləşdirilməsi 

prosesləri, maliyyə idarəetme situasiyalarının mürəkkəbliyi və xüsusiyyətləi ilə 

xarakterizə edilir.  

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin “Dövlət qısamüddətli 

istiqrazların buraxılması haqqında” qərarı təsdiq edildikdən sonra dövlət 

qqiymətli kağızlar bazarı fəaliyyətə başlamışdır. 1993-cü il iyunun 21-de 

qapalı tipli səhmdar cəmiyyəti olan Bakı Banklararası Valyuta Birjası  

respublikanın beş ən iri bankı tərəfindən təsis edilmişdir. Eyni zamanda qiymətli 

kağızlar bazarının qanunvericilik bazarı kimi çıxış edə biləcək qiymətli kağızlar 

haqqında və səhmdar  cəmiyyətlər haqqında qanunlar qəbul 

olunmuşdur. Respublikada qiymətli kağızların buraxılması və ona nəzarət 

edilməsi buraxılan qiymətli kağızların qeydiyyat alınması, qiymətli kağızların 

buraxılması üçün lisenziyanın verilməsi və ən nəhayət, qiymətli kağızlar bazarının 

dövlət tərəfindən təkmilləşməsi funksiyasının özündə birləşdirən dövlət iqtisadi 

idarəetmə orqanı olan Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qiymətli 

Kağızlar Üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır.  Qiymətli kağızlara aşağıdakılar aid 

edilir:  

- dövlət istiqrazları 

- istiqraz 

- veksel 

- çek- depozit və əmanət sertifikatları 

- səhmlər 

- özəlləşdirmə qiymətli kağızları  

Qiymətli kağızları müəyyən əlamətlərə görə təsnifləşdirmək olar. 

Qiymətli kağızlara görə emitenlə (qiymətli kağızlar buraxanla) investor (qiymətli 

kağızı alan) arasında münasibətlərin xarakterindən asılı olaraq pay, borc, sərbəst 

dönərli, törəmə qiymətli kağızları fərqləndirmək lazımdır. Pay qiymətli kağızlara 
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(səhmlər) emitent və investor rasında partnyorluq və ortaqlıq münasibətlərini 

müəyyən edir.  

Borc - qiymətli kağızları isiqrazlar, veksellər, depozit və əmanət 

sertifikatları, emitent və investor arasında borc münasibətlərini müəyyən edir. Bu 

zaman investor kreditor rolunda, emitent-borclu kimi çıxış edir. Investor emitentin 

idarəetmə prosesinə müdaxilə etmək hüququna malik deyildir. Qiymətli kağızlar 

üzrə hüquqi aktlar onlar üzrə əməliyyatları tənzimləyir. Səhm-pay qiymətli kağız 

olub, investor-səhmdar cəmiyyətin kapitalında iştirakını təsdiq edir. Səhm pul 

vəsaitlərinin xüsusi mülkiyyətə çevirilməsi münasibətidir. Səhmlər adi və imtiyazlı 

olmaqla iki yerə bölunur:  

Adi səhmlər - səhmdar cəmiyyətin mülkiyyətinin müəyyən hissəsinə 

şəriklik aktını müəyyən edir və səhmdarların cəmiyyətin idarə edilməsində, 

səhmdarların ümumi yığıncağıda səs vermə prosedurası vasitəsi ilə iştirakını 

direktorlar şurasında nümayəndələrinin təyin edilməsini şərtləndirir.  

İmtiyazlı səhmlər - gəlir əldə edilməsinə təminat versə də müəssisənin 

idarə edilməsində iştirak etmək hüququna malik deyildir.  

Borc qiymətli kağızları - pul vəsiti cəlb etmək məqsədini daşıyır. Borc qiy-

mətli kağızlarına isteqrazlar, bankların depozit əmanət sertifikatları, dövlət qısa-

müddətli istiqrazları və qısamüddətli bank tərəfindən aksept edilmiş veksel və s. 

daxildir. Dünyada ən geniş yayılmış borc öhdəliyi forması istiqrazlardır. Istiqraz 

qiymətli kağız olub onun sahibi tərəfində pul vəsaitinin ödənildiyi, təbit edilmiş 

faizin verilməsi ilə nəzərdə tutulan vaxta onun nominal dəyərinin ödənilməsi 

öhdəliyini təsdiq edir. İstiqrazlar onu təqdim edənə v ə adlı kuponlu və kuponsuz, 

faizli və faizsiz buraxılır. ən etibarlı qiymətli kağız Dövlət Qiymətli Kağızları 

hesab olunur.  

Maliyyə qoyuluşları, nizamnamə kapitalına və digər müəssisə və 

təşkilatların qiymətli kağızlarına, istiqrazlarına, yerli borclara investisiyanı özündə 

əks etdirir. Maliyyə qoyuluşları uzun və qısa müddətli maliyyə qoyuluşlarına 

bölünür. Onlar müəssisədə bir ilə qədər istifadə edilən hallarda uzunmüddətli hesab 

edilir. Bütün qoyuluşlar nizamnamə kapitalına qoyulmuş məbləğ həcmində səhm, 
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səhm sertifikatları, istiqraz, veksel, şəhadətnamə və digər sənədlərlə 

əsaslandırılmalıdır. Maliyyə qoyuluşlarının balansdan silinməsi ödəmə sənədləri, 

müqavilələrlə və alqı satqı aktlarına əsasən yerinə yetirirlir. Qiymətli kağızların 

tədavülü dedikdə bu kaöızların alqı-satqısı və digər yerdəyişməsi nəticəsində 

onların sahibinin dəyişməsi başa düşülür. Qiymətli kağızların tədavülündə 

qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları kimi bu kağızları buraxanlar, yəni 

emitentlər, investorlar və müxtəlif investisiya təşkilatları çıxış edirlər. Maliyyə 

bazarı qiymətli kağızlar bazarında həmin kağızların alqı satqısı zamanı müştərinin 

tapşırığı və ya komisyon müqavilələri əsasında müştərinin hesabına və onun 

adından vasitəçi funksiyalarını yerinə yetirir. Qiymətli kağızlar iki qrupa bölünür:  

1. pay kağızları  

2. borc kağızları  

Pay kağızlarına investisiya sertifikatları və səhmlərin bütün növləri 

aiddir. Borc kağızlarına istiqrazların bütün növləri: depozit, əmanət 

sertifikatları, veksellər, valyuta istiqrazları aiddirş borc istiqrazları qısa müddətli 

(ödəmə müddəti olan) və uzun müddətli (ödəmə müddəti bir ildən artıq) olurlar. 

Istiqrazlar borc kapitalını cəlb etmək məqsədi ilə dövlət orqanları və ya özəl 

şirkətlər tərəfindən buraxılır.  

Istiqrazların əsas növləri: adi istiqrazlar, mənfəətli istiqrazlar, dönərli 

istiqrazlar, yığıma yönəldilmiş istiqrazlar, ipotka istiqrazlar, dövlət istiqrazlarında 

ibarətdir. Dövlət istiqrazlarını satınalınması investisiyanın ən etibarlı yollarından 

biridir. Bu istiqrazlar da uzunmüddətli və qısamüddətli olurlar. İnkişaf etmiş 

ölkələrin təcrübəsində ümümdövlət istiqeazları xəzinə biletləri, dövlət əmanət 

istiqrazları və sair mövcud olmuşdur.  

Veksel – dəqiq müəyyənedilmiş formada tərtib olunan və üzərində qeyd 

olunmuş məbləği vaxtı çatdıqdan sonra əmanəti və bu əmanət üzrə hesablanmış, 

faizi olmaq hüququnu təsdiq edir. Depozit sertifikatları hüquqi şəxslərə hüquqi 

şəxslərə, əmanət sertifikatları isə fiziki şəxslər verilir. Veksellər sadə və ya ötürmə 

veksellərindən ibarətdir. “Mühasibat uçotu haqqınada” Azərbaycan 

Respublikasının qanuna və maliyyə qoyuluşunun uçotuna dair Maliyyə 



50 
 

Nazirliyinin müvafiq təlimat və depozitlərinə əsasən qiymətli kağızların maliyyə 

qoyuluşları investorların çəkdiyi həqiqi məsrəf məbləğində həyata keçirilir. Bu 

zaman onun dəyəri 08 “kapital qoyuluşları” hesabının açılması və zəruri hesab 

edilən subhesabların əks etdirilməsidir:  

1. Dt 103 “Qeyri maddi aktivlər ilə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması”   

    Kt 221 “Kassa”  

    Kt 223 “Bank hesablaşma hesabı”  

2. Dt – 181 “Ödənişə qədər saxlanılan uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları”  

   Kt 103 “Qeyri maddi aktivlər ilə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması”  

3.  “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları” Dt – 224  

     “Mənfəət və zərər”                       Kt – 801   

4. Dt – 445 “Digər qısamüddətli və uzunmüddətli öhdəliklər”  

   Kt - 801 “Mənfəət və zərər”  

5. Dt – 221 “Kassa”  

   223 “Bank hesablaşma hesabı”  

   Kt-445 “Digər qısamüddətli və uzunmüddətli öhdəliklər”  

Veksellər mühasibat uçotunda alınmş, verilmiş veksellərə bölünür. 

Müəssisə tərəfindən rəsmiləşdirilən və öhdəlikləri təmin etmək üçün digər 

hüquqi və fiziki şəxslərə verilın veksellər passiv hesabda uçota alınır. Bu 

baxımdan veksellər üçün “uzunmüddətli veksellərə”, “qısamüddətli borclara” 

hesablar açıla bilər. Ödənişi aspektləşdirilmiş veksellər-tratta, yaxud verilmiş 

veksellər-alınmış malların ödənişi hesabında əks etdirilir. Veksellərə aşağıdakı 

mühasibat yazılışı tərtib olunur:  

1. Dt 431 “Malsatan və podratçılarla uzunmüddətli kreditor borcları” 

      Kt  191 “Gələcək hesabat dövrünün xərcləri”  

2. Dt 431 “Malsatan və podratçılarla uzunmüddətli kreditor borcları”  

    Kt 223 “Bank hesablaşma hesabı”  

Alınmış veksellərin mühasibat uçotu qüvvədə olan hesablar planın müvafiq 

olaraq 171 nömrəli “Alıcılar və sifarişçilərin debitor borcları” hesabında 

uçota alınır. Ödənilmiş vekselin daxil olması üçün:  
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Dt 223 “Bank hesablaşma hesabı”  

Kt 171 “Alıcılar və sifarişçilırin uzunmüüdətli debitor borcları”  

Veksellər üzrə faiz məbləği üçün:  

Dt 442 “Gələcək hesabat dövrləeinin gəlirləri”  

Kt 801 “Mənfəət və zərər hesabı”  

Təqdim edildiyi kimi ödənilən alınmış veksellərin uçotu dedikdə, bu cür 

veksellərdə faiz dərcəsi və faiz məbləğinin hesablanma qaydası nəzərdə 

tutulmuşdur. Vekselin məzmununda faizin hesablanma qaydası göstərilməyən, 

ancaq faiz dərəcəsi saxlanılan hallarda vekselin tərtib edilmısindən onun 

ödənilməsinə qədər olan dövr ərzində faiz hesabıanması aparılır. Dünya 

təcrübəsində qiymətli kağızlarım 3 modeli formalaşmışdır:  

1-Bank modeli-əsasən bankların fəaliyyət göstərdiyi “Qeyri kommersiya 

bankları” (QKB)  

2-Qeyri bank modeli-burada instisional investorlar əksəriyyət təşkil edir.  

3-Qarışığ model-həm bank həmdə qeyri-bank təşkilatlarının QKB-da 

iştirakını nəzərdə tutur.  

Hər bir sahədə olduğu kimi qiymətli kağızlar dövlət tərəfondən 

tənzimlənir və bir neçə istiqamətdə həyata keçirilir:  

- dövlət QKB-nın fəaliyyətinə dair qanunlar qərarlar qəbul edir; 

- dövlət özü QKB-nın iştirakçısı rolunda çıxış edərək onun uçotunu 

aparır və tənzimləyir;  

- dövlət QKB-a pul-kredit siyasəti ilə təsir göstərir və uçotunu aparır  

Beləliklə demək olarki, qiymətli kağızlar bazar iqtisadiyyatının mühüm 

infrastrulturunun elementidir. Onun əsas funksiyası sərbəst pul  vəsaitılərinə malik 

pula ehtiyacı olan subyektlərin bir-birini tapmasına şərait yaratmaqdan ibarətdir.  
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FƏSİL III . Respublikamızda mühasibat uçotunun Milli Mühasibat 

Uçotu Standartlarının tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 

 

3.1 Milli Mühasibat Uçotu Standartlarında qiymətləndirilmiş öhdəliklər, 

şərti öhdəliklər və şərti aktivlərin tətbiqi qaydaları 

 

Standart “Mühasibat üçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa uyğun olaraq hazırlanmış və “Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti 

öhdəliklər və şərti aktivlər” adlı 37 No-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq 

Standartına əsaslanmışdır. Standartın Azərbaycanda tətbiqini asanlaşdırmaq 

və digər Milli Mühasibat Uçotu Standartları ilə uyğunluğunu qorumaq 

məqsədilə ona bəzi əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. Standartın əsas məqsədi 

qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti aktivlərə tətbiq edilə biləcək 

müvafiq tanınma meyarının, qiymətləndirmə əsaslarının və maliyyə hesabatlarında 

açıqlanmalı olan məlumatın müəyyən edilməsindən ibarətdir.  

Standart qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti 

aktivlərə aid mühasibat uçotu qaydalarını müəyyən edir və maliyyə 

hesabatlarında açıqlama meyarlarını müəyyənləşdirir7.  

Standartın əsas məqsədinə nail olmaq üçün aşağıdakıların açıqlamaları 

təqdim edilmişdir:  

a) qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti 

aktivlərin müəyyənləşdirilməsi  

b) öhdəliklər, qiymətləndirilmiş öhdəliklər və şərti öhdəliklərin 

arasındakı fərqlilik  

c) qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti 

aktivlərin tanınma meyarları  

ç) qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti 

aktivlərin qiymətləndirmə əsasları  

                                           
7 Mənbə - Milli Mühasibat Uçotu Standartları 
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d) tanınma və qiymətləndirmə qaydalarının tətbiqi  

e) qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti 

aktivlərin açıqlanması üzrə tələblər   

Standartın tətbiqi sahəsi dedikdə bu standart aşağıdakılar istisna 

olmaqla bütün kommersiya təşkilatlarına tətbiq edilməlidir:  

a) İctimai əhəmiyyətli qurumlar;  

b) Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının tətbiqini seçmiş 

qeyri-ictimai əhəmiyyətli qurumlar;  

c) Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının tətbiqindən imtina edən kiçik 

sahibkarlıq subyektləri.  

Standartın 3 – 9-cu maddələrində, xüsusi hallar istisna olmaqla, standartın 

bütün qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti aktivlərə tətbiq 

edilməsi tələb olunur. Bunlara 6(b) maddəsində qeyd olunmuş müqavilələr və 

digər standartların mövzusu olan qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və 

şərti aktivlər aiddir. Standartın 8(b) maddəsində qeyd edilmiş müqavilələr 

aşağıdakılardır:  

Tərəflərdən birinin öz üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirmədiyi və 

ya hər iki tərəfin öz üzərinə düşən öhdəlikləri qismən və bərabər qaydada 

yerinə yetirdiyi müqavilələ. Bu o deməkdir ki, əks halda bu standartın 

tətbiqi sahəsinə düşən kapital öhdəlikləri və təchizatçılarla bağlanan alış 

müqavilələri kimi müqavilələr bu standartın tətbiqindən azad olunmuşdur.  

Standartın 10-cu maddəsində müəssisələrin yarada biləcəyi üç növ öhdəliklər 

müəyyənləşdirilmişdir8:  

Dəqiq müəyyənləşdirilə bilən öhdəlik qiymətləndirilmiş öhdəlik şərti 

öhdəlik Bu üç növ arasındakı əsas fərq onlara məxsus olan dəqiqlik dərəcəsindədir: 

Dəqiq müəyyənləşdirilə bilən öhdəlik baş verəcək vaxtı və dəyəri bəlli olan 

öhdəlikdir. Zaman və məbləğin tamamilə dəqiq olmasını ehtimal 

etmək vacib deyil və mövcud olan hər hansı qeyri-dəqiqlik elə də 

                                           
8 Milli Mühasibat Uçotu Standartları 
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əhəmiyyətli hesab olunmur. Beləliklə, hesablanma zamanı yol verilmiş qeyri- 

dəqiqlik dərəcəsinin maliyyə hesabatları ilə müqayisədə kiçik olduğu üçün, 

bütün hesablanmış faizlərin dəqiq müəyyənləşdirilmiş olduğunu söyləmək 

olar. Aşağıdakı misalda bunu nəzərdən keçirək. Məsələn:  

Müəssisə 01.12.2014 tarixində anbardan dəyəri 12,000 manat olan 

xammal almışdır. Alqı-saqı kredit şərtlərinə uyğun həyata keçirilmiş və  

31.01.2015 tarixində ödənişi aparılmışdır. Bu “dəqiq müəyyənləşdirilə bilən 

öhdəlik”dir, belə ki, onun həm məbləği (12,000 manat), həm də ödəniş tarixi  

(31.01.2015) məlumdur.  

Daha başqa bir misalda nəzərdən keçirək:  

Tutaq ki, hər hansı bir MMC-nin ümumi dövriyyəsi 2000000 manat, xalis 

aktivləri isə 300000 manat təşkil edir. Fəaliyyət dövrü ərzində kommunal  xərcləri 

sonuncu rübdə hesablanmış 3500 manat daxil olmaqla, 20000 manat təşkil edir. 

Bu hesablanmış məbləğin yalnız qiymətləndirilmiş məbləğ olduğu aydındır. 

Sonuncu kvartal üzrə hesab alındıqda, orada alınmış məbləğ 3500 manatdan ya 

az, ya da artıq olacaq (məsələn 1550 manat). Lakin, 250 manat məbləğində fərq 

müəssisənin ümumi dövriyyəsinin 0,015%-ni, xalis aktivlərinin 0,075%-ni və 

obyektin yalnız 1,5%-ni təşkil etdiyi üçün əhəmiyyətli hesab olunmur. Ödənişlər 

aparıldıqdan sonra hesablamalara əsasən aparılan əməliyyatlar  bütün hallar 

üçün hesablamanın dəqiq aparıldığını söyləməyə əsas verir.   

Qiymətləndirilmiş öhdəlik9 – vaxtı və dəyəri qeyri-müəyyən olan öhdəlikdir. 

Burada aşağıdakı elementlərin qeyd edilməsi vacibdir:  

a) bu standarta əsasən, “qiymətləndirilmiş öhdəlik” yalnız öhdəliklər üçün 

yaradılır, və  

b) bu öhdəliklər standarta əsaslanmazdan əvvəl müəyyən qeyri-müəyyənlik 

dərəcəsinə malik olmalıdırlar  

Qiymətləndirilmiş öhdəliklərin qeyri-müəyyənlik dərəcəsi hesablamada 

göstərilmiş dərəcədən artıq, lakin eyni zamanda, öhdəliyin həqiqətən mövcudluğu 

                                           
9 Mənbə - MMUS – qiymətləndirilmiş öhdəlik 
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barədə şübhənin yarana biləcəyi dərəcədə olmamalıdır. Qiymətləndirilmiş 

öhdəliklərin qeyri-müəyyənlik dərəcəsi hazırkı sənədin növbəti maddələrində daha 

ətraflı açıqlanacaqdır. Şərti öhdəliklərə aşağıdakılar aiddir:  

a) keçmiş hadisələrdən yaranan və mövcudluğu yalnız bir və ya birneçə 

qeyri-müəyyən gələcək hadisələrin baş verib və ya verməməsi ilə təsdiq olunan, 

müəssisənin tam nəzarətində olmayan, öhdəlik; və ya  

b) tanınmamış cari öhdəlik keçmiş hadisələrdən yaranan, lakin aşağıda qeyd 

olunan səbəblərə görə:   

c) öhdəliyin yerinə yetirilməsi üçün iqtisadi səmərəni təcəssüm etdirən 

resursların xaric olmasının tələb olunacağının ehtimal olunmaması; və ya   

d) öhdəliyin məbləğinin kifayət qədər etibarlı qiymətləndirilməsinin 

mümkün olmaması  

Burada qeyri-müəyyənlik səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə daha yüksəkdir və 

bir çox sahələrdə meydana çıxa bilər. Öhdəliyin mövcud olması ehtimalını ilk 

növbədə gələcək hadisələr təsdiq edə biləcəyi və ya müəssisənin gələcəkdə ödəniş 

etmək qabiliyyətində olub-olmaması qeyri-müəyyən olduğu üçün, ya da hətta 

müəssisə ödənişi həyata keçirmək qabiliyyətində olsa da bu ödənişin həcminin 

məlum olmaması səbəbindən burada qeyri- müəyyənlik mövcud ola bilər10.  

Məsələn, 01.11.2014 tarixində “Sahil” müəssisəsi “Oğuz” müəssisəsindən 

1,000 kq xammal almışdır. Bu xammalın bazar qiyməti 1 kq üçün 20 manat olsa 

da, “Sahil” alış tarixindən sonra 3 ay ərzində (yəni 31.01.2015 tarixinə qədər) 

xammalın qiymətinin 23 manatdan yuxarı olmayacağını nəzərdə tutaraq 

1 kq-a 17 manat ödəmişdir. Bazar qiyməti 23 manatdan yuxarı qalxarsa,  “Sahil” 

“Oğuz” müəssisəsinə hər kq üçün əlavə 6 manat ödəməli olacaq (6,000 manat) 

İlin sonunda bazar qiyməti 1 kq üçün 22.5 manat təşkil etmişdir. “Sahil” əlavə 

6,000 manat üçün qiymətləndirilmiş öhdəlik yaradmalıdırmı? Bu sualın 

cavabı 01.01.2015 - 31.01.2015 tarixləri arasında bazar qiymətində baş verən 

dəyişikliklərdən asılıdır. Qiymət 23 manatdan artıq qalxa və ya qalxmaya bilər. 

                                           
10 Mənbə - MMUS – Milli Mühasibat Uçotu Standartları  
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Öhdəlik yalnız gələcək bazar qiyməti məlum olduqdan sonra məlum olacaq – yəni, 

o gələcək hadisələrdən asılıdır.  

Standartın 10-cu maddəsinə əsasən, qiymətləndirilmiş öhdəliklər kimi uçota 

alınan bəzi məbləğlər gəlirin tanınması zamanı böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Nümunə kimi, müəssisənin əlavə mükafat almaqla malına təminat verdiyi 

halı göstərmək olar. Bu standartda gəlirin tanınmasına dair müddəalar yox, 

yalnız qiymətləndirilmiş öhdəliklərin uçotunu qaydaları açıqlanır. Gəlirin 

tanınmasına dair müddəalar müxtəlif Milli Mühasibat Uçotu Standartlarında 

təqdim edilmişdir11. Standartın 14-cü maddəsində “qiymətləndirilmiş öhdəliklər”in 

“dəqiq müəyyənləşdirilə bilən öhdəliklər”dən fərqləndirilməsi imkanlarının 

mövcud olduğu qeyd edilir: Öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan 

gələcək xərclərin çəkiləcəyi vaxt və məbləği qeyri-müəyyən olduğu üçün, 

“qiymətləndirilmiş öhdəliklər”i “dəqiq müəyyənləşdirilə bilən öhdəliklər”dən 

fərqləndirmək mümkündür. Əlbəttə, hər-bir öhdəliyin yerinə yetiriləcəyinə dair 

müəyyən dərəcədə qeyri-müəyyənlik mövcud ola bilər.  

Məsələn, müəssisənin pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə bağlı problemləri vardır. 

Bu problemlər səbəbindən müəssisə üzərində olduğu öhdəlikləri vaxtında yerinə 

yetirə bilməmək təhlükəsi ilə üzləşə bilər və bunun nəticəsində ona qarşı kreditor 

tərəfindən əlavə faizlər tətbiq edilə bilər. Müəssisə hesablamalarını etdiyi zaman 

yol verilə biləcək qeyri-dəqiqliyi nəzərə almalıdır. Yalnız hesab-faktura alındıqda, 

öhdəliyin məbləğini müəyyən dərəcədə dəqiqliklə bilmək olar. Hətta müəssisəyə 

ödəniş müddəti 30 gün olan hesab-faktura təqdim edildikdə belə, yenə də müəyyən 

qeyri-müəyyənlik dərəcəsi mövcuddur. Bu halda, müəssisənin ödənişi nə zaman 

edəcəyi qeyri-müəyyəndir. Hətta ödənişin bu 30 gün ərzində ediləcəyi ehtimal 

olunsa belə, dəqiq olaraq ödənişin nə zaman ediləcəyi qeyri- müəyyəndir.   

Qiymətləndirilmiş öhdəliyin yaranması üçün biznes şərtləri çərçivəsində 

gözlənilən adi qeyri-müəyyənlik səviyyəsindən daha yüksək qeyri-müəyyənlik 

səviyyəsi olmalıdır. Bundan əlavə, standartın 15-ci maddəsinin (a) bəndində 

                                           
11 Mənbə - MMUS-nun 10-cu, 14-cü və 15-ci maddələri 
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qiymətləndirilmiş öhdəliyin tanınması üçün aşağıda qeyd olunmuş daha iki şərtin 

mövcud olması tələb olunur: Qiymətləndirilmiş öhdəliklər cari öhdəliklər olduğu 

üçün və onların yerinə yetirilməsi zamanı iqtisadi səmərələri təcəssüm etdirən 

resuslsrın xaric olmasının tələb olunacağı ehtimal olunduğu üçün öhdəliklər kimi 

tanınırlar.  

Bu nöqteyi-nəzərdən, “cari öhdəlik” keçmiş hadisələrin və ya əməliyyatların 

nəticəsi olduğu üçün, müəssisənin üzərində olan borcdur. Bu anlayış bütün vacib 

aspektlər üzrə adi “öhdəlik” anlayışına oxşardır. Lakin, yuxarıda qeyd olunduğu 

kimi, qiymətləndirilmiş öhdəliklər ilə dəqiq müəyyənləşdirilə bilən öhdəliklər 

arasında olan əsas fərq ödənişin yerinə yetiriləcək zaman və bu ödənişin məbləğinə 

dair mövcud olan qeyri- müəyyənlikdədir. Qeyri-müəyyənliyin dərəcəsi hədsiz ola 

bilməz və buna görə də standartda “ehtimal olunan” ifadəsi istifadə olunur. 

Burada “ehtimal olunur” deyildikdə ehtimalın 50%-dən artıq olduğu nəzərdə 

tutulur. Bu ifadə subyektiv qiymət üçün tələb olunur və oxşar olmayan iki 

kateqoriya arasında yenidən təsnifləşdirmənin aparılması ilə müşayiət olmaqla, 

qiymətləndirilmiş öhdəliklər ilə dəqiq müəyyənləşdirilə bilən öhdəliklərin 

fərqləndirilməsinin qeyri-dəqiq olacağı ehtimal olunur.  

Standarta uyğun olaraq, bütün qiymətləndirilmiş öhdəliklər ümumiyyətlə 

şərti xarakter daşıyırlar. Bu hal öhdəliklərin zaman və məbləğinin qeyri- müəyyən 

olduğu üçün baş verir. Lakin, standartın 15(b) maddəsində “şərti” anlayışı hələ 

tanınmamış öhdəliklər və aktivlər üçün istifadə edilir. Bu hal ona görə baş verir ki, 

onların mövcudluğu müəssisənin ixtiyarında deyil və bir və ya bir neçə qeyri-

müəyyən gələcək hadisələrin baş verməsindən asılıdır. Əlavə olaraq, “şərti 

öhdəlik” anlayışı tanınma meyarına cavab verməyən öhdəliklər üçün istifadə 

olunur. Beləliklə, standartda aşağıdakılar müəyyənləşdirilmişdir12:  

a) Qiymətləndirilmiş öhdəliklər - cari öhdəliklər olduğu, onların 

etibarlı surətdə qiymətləndirilə biləcəyinin və yerinə yetirilməsi üçün iqtisadi 

                                           
12 Mənbə - Milli Mühasibat Uçotu Standartı 10,14,15-ci maddələr 
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səmərələri təcəssüm etdirən resursların müəssisədən kənara axınının ehtimal 

olunduğu üçün öhdəliklər kimi tanınırlar; və  

b) Şərti öhdəliklər – aşağıda qeyd olunanlardan biri olduqda, öhdəliklər 

kimi tanınmırlar  

c) müəssisənin iqtisadi səmərələri təcəssüm etdirən resursların xaric 

olması ilə nəticələnən öhdəliyi daşıdığı hələ təsdiq olunmadığı üçün, 

mümkün olan öhdəlik; və ya   

d) öhdəliyin yerinə yetirilməsi üçün iqtisadi səmərələri təcəssüm 

etdirən resursların müəssisədən kənara axınının tələb olunacağı hələ ehtimal 

olunmadığı və ya öhdəliyin məbləğinin tam etibarlı qiymətləndirilməsinin 

mümkün olmadığı üçün standartda təqdim olunmuş tanınma meyarına cavab 

verməyən cari öhdəlik13 

  

3.2. Müəssisə və təşkilatlarda hesablaşmaların (pul vəsaitləri) hərəkəti 

haqqında standartların uçotunun məqsədi və aparılması qaydaları  

 

Bir qayda olaraq bütün kənardan alınan dəyərlilərə görə mütləq pul 

köçürməsi və ona uyğun olaraq buraxılmış məhsullar, yaxud göstərilmiş 

xidmətlər üçün müvafiq ödəmələr aparılmalıdır. Bütün bu əməliyyatların 

aparılması pul vasitəsi ilə həyata keçirilir. Beləliklə, təkcə pul 

dövriyyəsini kreditləşməsini həyata keçirmək üçün deyil, eyni zamanda 

iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin maliyyələşməsi, sığorta işlərinin aparılması, 

qiymətli kağızların alqı-satqısı, uçot əməliyyatlarının həyata keçirilməsi, onların 

idarə edilməsi, bazarların öyrənilməsi və s. fəaliyyət növləri ilə də məşğul olurlar. 

Mərkəzləşdirilmiş bank sistemindən yaranan bazar yönümlü sistem mütləq yeni 

bazar idealogiyası ilə silahlanmalı və instisional dəyişikliklərin və transformasiya 

nəzəriyyəsinin tələblərini yerinə yetirməlidir. Belə şəraitdə bank sisteminin 

                                           
13 Mənbə - Milli Mühasibat Uçotu Standartı 10,14,15-ci maddələr 
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elementləri, pul vəsaitləri və onların qarşılıqlı əlaqəsi tam şəkildə bazaar 

iqtisadiyyatının tələblərinə uyğunlaşdırılmalıdır.  

Bank bazar sistemi müxtəlif xüsusiyyətlərə malikdir və aşağıdakı əlamətləri 

vardır:  

- bank sistemi eyni məqsədə xidmət edən elementlər məcmusudur; 

- bank sistemi elementlərin qarşılıqlı dəyişdirilməsi iqtidarındadır; 

- bank sistemi dinamik sistemdir; 

- bank sistemi özünü tənzimləyən sistemdir; 

- bank sistemi idarə edilən sistemdir.  

Þëêÿìèçäÿ èãòèñàäèééàòûí éöêñÿëÿí òåìïëÿ èíêèøàô åòìÿêäÿ îëäóüó 

ìöàñèð 

äþâðäÿ ìöõòÿëèô òÿñÿððöôàòúûëûã ôîðìàëàðûíäà ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí ìöÿññèñÿ âÿ 

òÿøêèëàòëàðûí òÿñÿððöôàò-ìàëèééÿ ôÿàëèééÿòèíèí èäàðÿ åäèëìÿñèíäÿ ìöùàñèáàò 

óúîòóíóí áåéíÿëõàëã ñòàíäàðòëàðûí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí òÿøêèëè âÿ ìöàñèð 

èãòèñàäè øÿðàèòèí òÿëÿá åòäèéè óúîò èíôîðìàñèéàëàðûíûí ÿëäÿ åäèëìÿñè ìöùöì 

ÿùÿìèééÿòÿ ìàëèêäèð. Áóíà ýþðÿ äÿ ìöùàñèáàò óúîòóíóí áåéíÿëõàëã 

ñòàíäàðòëàðûí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí øÿêèëäÿ éåíèäÿí ãóðóëìàñû âÿ 

òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè èñòèãàìÿòèíäÿ ìöùöì èøëÿð àïàðûëûð. Àçÿðáàé÷àíûí Ìèëëè 

Ìöùàñèáàò Óúîòó Ñòàíäàðòëàðûíûí ãÿáóë åäèëìÿñè âÿ ùÿìèí ñòàíäàðòëàðûí 

ìöÿññèñÿ âÿ òÿøêèëàòëàðäà òÿòáèã åäèëìÿñè áó èøëÿðèí òÿðêèá ùèññÿñèäèð. 

Þëêÿäÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí ìöÿññèñÿ âÿ òÿøêèëàòëàðûí áþéöê ÿêñÿðèééÿòèíäÿ 

Ìèëëè Ìöùàñèáàò Óúîòó Ñòàíäàðòëàðû òÿòáèã åäèëìÿêäÿäèð. Ìèëëè Ìöùàñèáàò 

Óúîòó Ñòàíäàðòëàðûíûí òÿðêèáèíäÿ ìöùàñèáàò óúîòóíóí éåíè ùåñàáëàð ïëàíû âÿ 

ìöùàñèáàò-ìàëèééÿ ùåñàáàòûíûí éåíè ôîðìàëàðû ãÿáóë åäèëìèøäèð.  

Ìöÿññèñÿíèí àêòèâëÿðèíèí (ÿìëàêûíûí) ìöùöì ùèññÿëÿðèíäÿí áèðèíè ïóë 

âÿñàèòëÿðè òÿøêèë åäèð. Ìöùàñèáàò óúîòóíäà ìöÿññèñÿíèí ïóë âÿñàèòëÿðè 

éåðëÿøäèêëÿðè éåðëÿðÿ ýþðÿ ãðóïëàøäûðûëûð: êàññàäà îëàí ïóë âÿñàèòëÿðè; 

áàíêäà îëàí ïóë âÿñàèòëÿðè; éîëäà îëàí ïóë âÿñàèòëÿðè.  

Ùåñàáëàøìà ÿìÿëèééàòëàðû ìöÿññèñÿíèí òÿñÿððöôàò ôÿàëèééÿòèíèí áèð 

ùèññÿñèíè òÿøêèë åäèð. Ùåñàáëàøìà ÿìÿëèééàòëàðûíà ìàääè äÿéÿðëèëÿðèí àëûíûá- 
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ñàòûëìàñû öçðÿ ñàòû÷û âÿ àëû÷û ìöÿññèñÿëÿðëÿ ùåñàáëàøìàëàð, õèäìÿòëÿðèí 

ýþñòÿðèëìÿñè öçðÿ õèäìÿò ìöÿññèñÿëÿðè èëÿ ùåñàáëàøìàëàð, èøëÿðèí éåðèíÿ 

éåòèðèëìÿñè öçðÿ ñèôàðèøúè âÿ ïîäðàòúû ìöÿññèñÿëÿðëÿ ùåñàáëàøìàëàð, 

âåðýèëÿðèí ùåñàáëàíìàñû âÿ þäÿíìÿñè öçðÿ áöäcÿ èëÿ ùåñàáëàøìàëàð, 

òÿùòÿëùåñàá ìÿáëÿüëÿðèí âåðèëìÿñè âÿ èñòèôàäÿ åäèëìÿñè (õÿð÷ëÿíìÿñè) öçðÿ 

òÿùòÿëùåñàá øÿõñëÿðëÿ ùåñàáëàøìàëàð âÿ äèýÿð áó êèìè ùåñàáëàøìà 

ÿìÿëèééàòëàðû àèä åäèëèð. Ìöÿññèñÿäÿ ùåñàáëàøìà ÿìÿëèééàòëàðûíûí óúîòó 

áóðàäà âåðèëìèø òÿñÿððöôàò ÿìÿëèééàòëàðûíûí ùÿð áèð ãðóïó öçðÿ àéðû- 

àéðûëûãäà òÿøêèë åäèëèð. Áåëÿ êè, ùÿð áèð ãðóïà àèä îëàí ùåñàáëàøìà 

ÿìÿëèééàòëàðûíûí ñÿíÿäëÿøäèðèëìÿñèíèí âÿ óúîòäà ÿêñ åòäèðèëìÿñèíèí 

þçöíÿìÿõñóñ õöñóñèééÿòëÿðè âÿ ãàéäàëàðû âàðäûð.  

Ïóë âÿñàèòëÿðè âÿ ùåñàáëàøìà ÿìÿëèééàòëàðûíûí óúîòó ãàðøûñûíäà äóðàí 

âÿçèôÿëÿð ìöùàñèáàò óúîòó ñàùÿñèíäÿ ìþâ÷óä îëàí íîðìàòèâ ñÿíÿäëÿðèí 

òÿëÿáëÿðíäÿí èðÿëè ýÿëèð. Óúîòóí áó ñàùÿñè ãàðøûñûíäà äóðàí âÿçèôÿëÿð 

“Ìöùàñèáàò óúîòó ùàããûíäà” Àçÿðáàé÷àí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí âÿ áó 

Ãàíóí 

ÿñàñûíäà ãÿáóë åäèëìèø ìöùàñèáàò óúîòó ñòàíäàðòëàðûíûí òÿëÿáëÿðè èëÿ 

ìöÿééÿí åäèëèð. Áóíóíëà éàíàøû, ìöàñèð äþâðäÿ ïóë âÿñàèòëÿðè âÿ 

ùåñàáëàøìà 

ÿìÿëèééàòëàðûíûí óúîòó ãàðøûñûíäà àøàüûäà ýþñòÿðèëÿí êîíêðåò âÿçèôÿëÿð 

äóðóð.  

1. Êàññà ÿìÿëèééàòëàðûíûí âÿ íàüäñûç ùåñàáëàøìàëàðûí àïàðûëìàñûíà 

äàèð 

ìþâ÷óä ãàéäàëàðà ÷èääè ÿìÿë åòìÿê;  

2. Êàññà, ìàëèééÿ, êðåäèò âÿ ùåñàáëàøìà èíòèçàìûíû ÷èääè 

ýþçëÿìÿê;  

3. Ïóë âÿñàèòëÿðè âÿ ùåñàáëàøìàëàðà äàèð òÿñÿððöôàò ÿìÿëèééàòëàðûíû 

ìöùàñèáàò ùåñàáëàðû âÿ óúîò ðåýèñòðëÿðèíäÿ äöçýöí âÿ âàõòëû-âàõòûíäà ÿêñ 

åòäèðìÿê;  
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4. Ïóë âÿñàèòëÿðè âÿ ùåñàáëàøìàëàð öçðÿ áàø âåðìèø òÿñÿððöôàò 

ÿìÿëèééàòëàðûíûí âàõòëû-âàõòûíäà ñÿíÿäëÿøäèðèëìÿñèíè òÿìèí åòìÿê;  

5. Ìöÿññèñÿíèí ïóë âÿñàèòëÿðèíèí âÿ ùåñàáëàøìàëàðäà îëàí 

âÿñàèòëÿðèíèí 

ãîðóíóá ñàõëàíìàñû öçÿðèíäÿ ÷èääè íÿçàðÿò åòìÿê âÿ ïóë âÿñàèòëÿðèíèí 

ãàíóíñóç õÿð÷ëÿíìÿñèíèí ãàðøûñûíû àëìàã;  

6. Äþâëÿò, ìàëèééÿ, âåðýè âÿ ñîñèàë ñûüîðòà îðãàíëàðû èëÿ 

ùåñàáëàøìà 

ìöíàñèáÿòëÿðèíè ýþçëÿìÿê, îíëàðûí ãàðøûñûíäà ýþòöðöëìöø þùäÿëèêëÿðèí 

âàõòûíäà éåðèíÿ éåòèðèëìÿñèíè òÿìèí åòìÿê âÿ ñàèð áó êèìè âÿçèôÿëÿð.  

Ìöÿññèñÿíèí ïóë âÿñàèòëÿðè êàññàäà îëàí, áàíêäà îëàí âÿ éîëäà îëàí 

ïóë 

âÿñàèòëÿðèíÿ áþëöíöð. Ïóë âÿñàèòëÿðè öçðÿ òÿñÿððöôàò ÿìÿëèééàòëàðûíûí 

ñÿíÿäëÿøäèðèëìÿñè âÿ óúîòó áó ýþñòÿðèëÿí ãðóïëàð öçðÿ áèð ñûðà 

þçöíÿìÿõñóñ 

õöñóñèééÿòëÿðÿ ìàëèêäèð.  

Êàññàäà îëàí ïóë âÿñàèòëÿðèíèí ùÿðÿêÿòè êàññà ìÿäàõèë âÿ êàññà 

ìÿõàðè÷ 

îðäåðëÿðèíèí òÿðòèá åäèëìÿñè èëÿ ñÿíÿäëÿøäèðèëèð. Êàññàéà ïóë âÿñàèòè äàõèë 

îëäóãäà êàññà ìÿäàõèë îðäåðè òÿðòèá åäèëèð. Êàññà ìÿäàõèë îðäåðèíèí éóõàðû 

ùèññÿñèíäÿ ìöÿññèñÿíèí àäû, âåðýè þäÿéè÷èñèíèí åéíèëÿøäèðìÿ íþìðÿñè 

(ÂÞÅÍ), 

ñÿíÿäèí ñåðèéà âÿ íþìðÿñè ýþñòÿðèëèð. Ùÿìèí ìÿëóìàòëàð ìÿòáÿÿ öñóëó èëÿ 

úàï 

îëóðóð. Ùÿì êàññà ìÿäàõèë îðäåðè âÿ ùÿì äÿ êàññà ìÿõàðè÷ îðäåðè ÷èääè 

ùåñàáàò áëàíêëàðû ùåñàá åäèëèð âÿ éåðëè õÿçèíÿäàðëûã èäàðÿñèíèí íÿçàðÿòè 

àëòûíäà, îíëàðûí ìöÿééÿí åòäèéè ñåðèéà âÿ íþìðÿëÿð öçðÿ ìÿòáÿÿäÿ úàï 

åäèëèð, ìöÿññèñÿéÿ ìÿäàõèë åäèëÿðÿê, ÷èääè ùåñàáàò áëàíêëàðû öúöí 

ìöÿééÿí îëóíìóø ãàéäàäà óúîòà àëûíûð. Êàññà ìÿäàõèë îðäåðè áèð-áèðèíäÿí 

êÿñìÿ õÿòòè 



62 
 

âàñèòÿñèëÿ àéðûëàí èêè ùèññÿäÿí èáàðÿò îëóá, îíëàðäàí áèðèí÷èñè îðäåð, 

èêèí÷èñè èñÿ ãÿáç àäëàíûð. Êàññà ìÿäàõèë îðäåðèíèí ùÿð èêè ùèññÿñèíäÿ 

êàññàéà ïóë âåðÿí øÿõñèí àäû âÿ ñîéàäû, äàõèë îëàí ìÿáëÿüèí òÿéèíàòû, 

ìÿáëÿüè (ðÿãÿì âÿ éàçû èëÿ) âÿ äèýÿð çÿðóðè ìÿëóìàòëàð éàçûëûð. 

Êàññàéà ïóë 

äàõèë îëàðêÿí îðäåð âÿ ãÿáç ìöÿññèñÿíèí ðÿùáÿðè, áàø ìöùàñèá âÿ 

õÿçèíÿäàð 

òÿðÿôèíäÿí èìçàëàíûð, ìþùöð âóðóëóð âÿ ãÿáç êÿñèëÿðÿê, ïóëâåðÿí øÿõñÿ 

òÿãäèì îëóíóð.  

Ìöÿññèñÿíèí áàíêäà îëàí ùåñàáëàøìà ùåñàáûíäàí êàññàéà íàüä ïóë 

àëìàã öúöí êàññàéà ïóë àëàí øÿõñèí àäûíà êàññà úåêè éàçûëûð âÿ áàíêà 

òÿãäèì åäèëÿðÿê, 

îðàäà ýþñòÿðèëÿí ìÿáëÿüäÿ íàüä ïóë àëûíûð. Áàíêà òÿãäèì åäèëÿí êàññà 

úåêèíäÿ ïóë àëàí øÿõñèí àäû âÿ ñîéàäû, îíóí øÿõñèééÿòèíè òÿñäèã åäÿí 

ñÿíÿäèí íþìðÿñè, àëûíà÷àã ïóëóí ìÿáëÿüè (ðÿãÿì âÿ éàçû èëÿ) âÿ 

òÿéèíàòû 

àéäûí õÿòëÿ, äèéèð÷ÿêëè ãÿëÿìëÿ éàçûëûð. Éàçûëìûø êàññà úåêè ìöÿññèñÿ 

ðÿùáÿðè âÿ áàø ìöùàñèá òÿðÿôèíäÿí èìçàëàíûá, áàíêäàí ïóë àëàí øÿõñÿ 

âåðèëèð. Ùÿìèí øÿõñ âåðèëìèø úåêäÿ ýþñòÿðèëÿí ìÿáëÿüè áàíêäàí 10 ýöí 

ìöääÿòèíäÿ àëà áèëÿð. ßýÿð ýþñòÿðèëÿí ìÿáëÿü àëûíìàçñà, îíäà úåê 

ìöÿññèñÿéÿ ãàéòàðûëûð âÿ ëÿüâ åäèëèð. Ëÿüâ åäèëìèø úåêëÿð úåê êèòàáúàñû 

èëÿ áèðëèêäÿ ìöÿññèñÿíèí áàø ìöùàñèáèíäÿ éàíìàéàí ñåéôäÿ ñàõëàíûð.  

Êàññàäàí ïóë âÿñàèòèíèí âåðèëìÿñè ÿìÿëèééàòëàðû êàññà ìÿõàðè÷ îðäåðè 

éàçìàãëà ñÿíÿäëÿøäèðèëèð. Êàññà ìÿõàðè÷ îðäåðèíäÿ ìöÿññèñÿíèí àäû, âåðýè 

þäÿéè÷èñèíèí åéíèëÿøäèðìÿ íþìðÿñè (ÂÞÅÍ), ñÿíÿäèí òàðèõè âÿ íþìðÿñè, 

ïóëâåðÿí øÿõñèí àäû âÿ ñîéàäû, þäÿíèøèí òÿéèíàòû âÿ áó êèìè äèýÿð 

ìÿëóìàòëàð ýþñòÿðèëèð. Ïóëó àëàí øÿõñ ìÿõàðè÷ îðäåðèíÿ àëäûüû ìÿáëÿüè 

éàçûð 

âÿ èìçà åäèð. Áèð úîõ ùàëëàðäà êàññàäàí ïóë âÿñàèòè ÷ÿäâÿë ÿñàñûíäà 

áóðàõûëûð. Áó ùàëäà ÷ÿäâÿëäÿ ýþñòÿðèëÿí ìöâàôèã ìÿáëÿüëÿðèí ãàðøûñûíäà 
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îíëàðû àëàí øÿõñëÿð òÿðÿôèíäÿí èìçà åäèëèð. Ýöíöí ñîíóíäà ÷ÿäâÿë 

õÿçèíÿäàð òÿðÿôèíäÿí áàüëàíûð. Îíóí ÿñàñûíäà êàññàäàí âåðèëìèø ìÿáëÿü 

ùåñàáëàíûð âÿ ùÿìèí ìÿáëÿüÿ àèä áèð ìÿõàðè÷ îðäåðè òÿðòèá åäèëèð. ×ÿäâÿë 

ÿñàñûíäà áóðàõûëìûø ïóë âÿñàèòèíèí ìÿáëÿüè ÷ÿäâÿëèí öçÿðèíäÿ ãåéä åäèëèð, 

îðàäà êàññà ìÿõàðè÷ îðäåðèíèí òàðèõè âÿ íþìðÿñè ýþñòÿðèëèð. ×ÿäâÿë öçðÿ 

èøúèëÿðÿ áàíêäàí àëûíìûø ÿìÿê ùàããû âÿ ìöêàôàò âåðèëäèêäÿ, èøúèëÿð 

òÿðÿôèíäÿí âàõòûíäà àëûíìàìûø ìÿáëÿüëÿð ãàðøûñûíäà “äåïîíåíò” ñþçö 

éàçûëûð âÿ îíëàð äåïîíåíòëÿøäèðèëÿðÿê, áàíêà ãàéòàðûëûð.  

Êàññà ìÿäàõèë âÿ ìÿõàðè÷ îðäåðëÿðè õöñóñè êèòàáäà ãåéä îëóíóð. 

Ìöÿññèñÿíèí êàññèðè êàññàäà îëàí ïóë âÿñàèòëÿðèíèí ùÿðÿêÿòèíÿ äàèð 

ìöùàñèáàòà ùÿð ýöí êàññà ùåñàáàòû âåðèð. Êàññà ùåñàáàòû êàññà êèòàáûíûí 

âÿðÿãÿëÿðèíäÿ èêè íöñõÿäÿí èáàðÿò òÿðòèá åäèëèð. Îðàäà ùåñàáàòûí òàðèõè, 

ýöíöí ÿââÿëèíÿ êàññàäà îëàí ïóë âÿñàèòèíèí ãàëûã ìÿáëÿüè, ýöí ÿðçèíäÿ 

ùÿð áèð ìÿäàõèë âÿ ìÿõàðè÷ ñÿíÿäëÿðè öçðÿ ìÿäàõèë âÿ ìÿõàðè÷ 

ÿìÿëèééàòëàðû, îíëàðûí ñÿíÿä íþìðÿñè, ÿìÿëèééàòëàðûí ìÿçìóíó, ìÿäàõèë 

âÿ ìÿõàðè÷èí éåêóí ìÿáëÿüëÿðè âÿ ýöíöí ñîíóíà êàññà ãàëûüû ýþñòÿðèëèð. 

Áó çàìàí ìÿäàõèë âÿ ìÿõàðè÷ ìÿáëÿüëÿðè àéðû-àéðû ñöòóíëàðäà ýþñòÿðèëèð. 

Êàññà ùåñàáàòûíà ìÿäàõèë âÿ ìÿõàðè÷ ñÿíÿäëÿðè ÿëàâÿ åäèëÿðÿê, ãîâëóã 

ôîðìàñûíäà òèêèëèð. Ìÿäàõèë âÿ ìÿõàðè÷ ñÿíÿäëÿðèíèí ñàéû ùåñàáàòûí ñîíóíäà 

êàññèð òÿðÿôèíäÿí éàçûëûð âÿ ùåñàáàòëà áèðëèêäÿ ìöùàñèáàòà òÿãäèì åäèëèð. 

Ìöùàñèáàòäà êàññà ùåñàáàòû êàññàäà îëàí ïóë âÿñàèòëÿðèíèí óúîòóíó àïàðàí 

ìöùàñèá òÿðÿôèíäÿí éîõëàíûð, ìÿäàõèë âÿ ìÿõàðè÷ ñÿíÿäëÿðè ñàéûëàðàã, 

ãÿáóë åäèëèð. Ùåñàáàòûí ãÿáóë åäèëìÿñè ùàããûíäà ìöâàôèã õàíàëàðäà èìçà 

åäèëèð. Êàññà ùåñàáòûíûí èêèí÷è íöñõÿñè êàññà êèòàáûíäà ñàõëàíûð.  

Êàññàäà îëàí ïóë âÿñàèòèíèí ñèíòåòèê óúîòó 221№-li “Êàññà” 

ùåñàáûíäà 

àïàðûëûð. Áó ùåñàá àêòèâ îëóá, êàññàéà ïóë âÿñàèòëÿðèíèí äàõèë îëìàñû 

ÿìÿëèééàòëàðû îíóí äåáåòèíäÿ, ìÿõàðè÷ ÿìÿëèééàòëàðû èñÿ êðåäèòèíäÿ ÿêñ 

îëóíóð.  
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Êàññàéà ïóë âÿñàèòèíèí äàõèë îëìàñû ÿìÿëèééàòëàðû èëêèí ñÿíÿäëÿð öçðÿ 

221№-ëè “Êàññà” ùåñàáûíûí äåáåòèíäÿ âÿ ÿìÿëèééàòëàðûí ìÿçìóíóíäàí 

àñûëû 

îëàðàã, àøàüûäà ýþñòÿðèëÿí ùåñàáëàðûí êðåäèòèíäÿ ÿêñ åòäèðèëèð:  

- 601№-ëè “Ñàòûø” ùåñàáûíûí êðåäèòèíäÿ: ïÿðàêÿíäÿ òè÷àðÿò, è÷òèìàè 

èàøÿ 

âÿ òÿäàðöê âÿ äèýÿð ñàùÿëÿðèí ìöÿññèñÿëÿðèíäÿ ñàòûø ÿìÿëèééàòëàðû èëÿ 

ìÿøüóë îëàí ìàääè-ìÿñóë øÿõñëÿðäÿí êàññàéà ñàòûøïóëó äàõèë îëäóãäà;  

- 223.1 №-ëè “Áàíê ùåñàáëàøìà ùåñàáû”- Ìàíàò ñóáùåñàáûíûí 

êðåäèòèíäÿ:  

-áàíêäàêû ìàíàò ùåñàáëàøìà ùåñàáûíäàí íàüä ïóë âÿñàèòè êàññàéà 

àëûíäûãäà;  

- 223.2 №-ëè “Áàíê ùåñàáëàøìà ùåñàáû- Âàëéóòà” ñóáùåñàáûíûí 

êðåäèòèíäÿ:  

-áàíêäàêû âàëéóòà ùåñàáëàøìà ùåñàáûíäàí õàðè÷è âàëéóòà èëÿ íàüä ïóë 

âÿñàèòè êàññàéà àëûíäûãäà;  

- 244№-ëè “Òÿùòÿëùåñàá ìÿáëÿüëÿð” ùåñàáûíûí êðåäèòèíäÿ: -

èñòèôàäÿ 

åäèëìÿìèø òÿùòÿëùåñàá àâàíñëàðûí ìÿáëÿüëÿðè êàññàéà äàõèë îëäóãäà;  

- 213№-ëè “Èøúè ùåéÿòèí ãûñàìöääÿòëè äåáèòîð áîð÷ëàðû” ùåñàáûíûí 

ìöâàôèã 

ñóáùåñàáëàðûíûí êðåäèòèíäÿ:  

-êèúèê ÿñêèêýëèêëÿðÿ, èðè ÿñêèêëèêëÿðÿ âÿ ìÿíèìñÿìÿëÿðÿ, äÿéÿðëèëÿðèí 

õàðàá îëìàñûíäàí âóðóëìóø çèéàíëàðà ýþðÿ, ñàèð âóðóëìóø çèéàíëàðà ýþðÿ, 

êðåäèòÿ ñàòûëìûø ìàëëàðà ýþðÿ âÿ âåðèëìèø èñòèãðàçëàðà ýþðÿ íàüä ïóë âÿñàèòè 

êàññàéà äàõèë îëäóãäà;  

- 301№-ëè “Íîìèíàë (íèçàìíàìÿ) êàïèòàë” ùåñàáûíûí êðåäèòèíäÿ:  

-òÿñèñúèëÿðäÿí íèçàìíàìÿ êàïèòàëûíà ãîéìàã öúöí ïóë âÿñàèòè êàññàéà 

äàõèë îëäóãäà;  
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- 538№-ëè “Äèýÿð ãûñàìöääÿòëè êðåäèòîð áîð÷ëàðû” ñèíòåòèê ùåñàáû 

òÿðêèáèíäÿ à÷ûëìûø “Ìÿíçèë êèðàéÿêåøëÿðèíèí ãûñàìöääÿòëè êðåäèòîð áîðcëàðû” 

ñóáùåñàáûíûí êðåäèòèíäÿ:  

–ìÿíçèë êèðàéÿêåøëÿðèíäÿí ìöÿññèñÿíèí êàññàñûíà êèðàéÿ ùàããû äàõèë 

îëäóãäà;  

- 535№-ëè “È÷àðÿ öçðÿ ãûñàìöääÿòëè êðåäèòîð áîð÷ëàðû” ùåñàáûíûí 

êðåäèòèíäÿ: -ècàðÿéÿ âåðèëìèø ÿìëàêà ýþðÿ è÷àðÿ ùàããû êàññàéà äàõèë 

îëäóãäà;  

- 301№-ëè “Íîìèíàë (íèçàìíàìÿ) êàïèòàë” ùåñàáûíûí êðåäèòèíäÿ:  

- êîîïåðàòèâ ÷ÿìèééÿòëÿðèíèí öçâëÿðèíäÿí öçâëöê ùàããû ìÿáëÿüè 

êàññàéà 

äàõèë îëäóãäà;  

- 334.1№-ëè “Ïàé ôîíäó” ñóáùåñàáûíûí êðåäèòèíäÿ: -êîîïåðàòèâ 

÷ÿìèééÿòëÿðèíäÿ ïàéúûëàðäàí ïàé ùàããû êàññàéà äàõèë îëäóãäà;  

- 211№-ëè “Àëû÷ûëàð âÿ ñèôàðèøúèëÿðèí ãûñàìöääÿòëè äåáèòîð 

áîð÷ëàðû” 

ùåñàáûíûí êðåäèòèíäÿ: -ìöÿññèñÿ âÿ òÿøêèëàòëàðà õûðäà òîïäàíñàòûø 

ãàéäàñûíäà ñàòûëìûø ìàëëàðà ýþðÿ íàüä ïóë âÿñàèòè êàññàéà äàõèë îëäóãäà 

âÿ ñàèð.  

Ïóë âÿñàèòèíèí êàññàäàí ìÿõàðè÷ åäèëìÿñè ÿìÿëèééàòëàðû èëêèí ñÿíÿäëÿð 

öçðÿ ÿìÿëèééàòëàðûí ìÿçìóíóíäàí àñûëû îëàðàã, àøàüûäàêû ùåñàáëàðûí 

äåáåòèíäÿ âÿ 221№-li “Êàññà” ùåñàáûíûí êðåäèòèíäÿ ÿêñ åòäèðèëèð:  

- 533№-li “ßìÿéèí þäÿíèøè öçðÿ èøúè ùåéÿòèíÿ îëàí áîðcëàð” 

ùåñàáûíûí 

äåáåòèíäÿ: -èøúèëÿðÿ êàññàäàí âåðèëìëø ÿìÿê ùàããûíûí ìÿáëÿüè;  

- 244№-li “Òÿùòÿëùåñàá ìÿáëÿüëÿð” ùåñàáûíûí äåáåòèíäÿ: -

òÿùòÿëùåñàá øÿêëèíäÿ âåðèëìèø íàüä ïóë ìÿáëÿüëÿðè;  
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- 334.2№-li “Ìàääè ùÿâÿñëÿíäèðìÿ âÿ éàðäûì ôîíäëàðû” 

ñóáùåñàáûíûí 

äåáåòèíäÿ: èøúèëÿðÿ âåðèëìèø ìöêàôàò âÿ ìàääè éàðäûì ìÿáëÿüëÿðè; 

- 501№-li “Ãûñàìöääÿòëè áàíê êðåäèòëÿðè” ùåñàáûíûí äåáåòèíäÿ: 

-áàíêà 

òÿùâèë âåðèëìèø ñàòûøïóëó ìÿáëÿüëÿðè (ñàòûøïóëó êàññàéà éûüûëäûãäà)  

- 223.1№-li “Áàíê ùåñàáëàøìà ùåñàáû- Ìàíàò” ñóáùåñàáûíûí 

äåáåòèíäÿ: 

-áàíêäàêû ìàíàò ùåñàáëàøìà ùåñàáûíà âåðèëìèø íàüä ïóë ìÿáëÿüëÿðè;  

- 223.2№-li “Áàíê ùåñàáëàøìà ùåñàáû- Âàëéóòà” ñóáùåñàáûíûí 

äåáåòèíäÿ: 

-áàíêäàêû âàëéóòà ùåñàáëàøìà ùåñàáûíà âåðèëìèø õàðè÷è âàëéóòà èëÿ íàüä 

ïóë ìÿáëÿüëÿðè âÿ ñàèð.  

Êàññàäà îëàí ïóë âÿñàèòèíèí àíàëèòèê óúîòó ùÿð áèð ìàääè-ìÿñóë øÿõñ 

öçðÿ 

Ê-1 ôîðìàëû æóðíàëäà àïàðûëûð. Êàññà ìÿäàõèë âÿ ìÿõàðè÷ ÿìÿëèééàòëàðû 

ñàéûíûí àç îëäóüó ìöÿññèñÿëÿðäÿ àíàëèòèê óúîò Ê-1à ôîðìàëû æóðíàëäà äà 

àïàðûëà áèëÿð. Áó æóðíàëëàðäà êàññà ÿìÿëèééàòëàðûíûí óúîòó êàññèðèí 

ùåñàáàòû âÿ îíà òÿðòèá åäèëìèø ãðóïëàøäûðìà âÿðÿãÿñè ÿñàñûíäà èøëÿíèð. 

ßââÿë÷ÿ êàññèðèí ùåñàáàòûíäà ýþñòÿðèëÿí ÿìÿëèéàòëàðà àèä ãðóïëàøäûðìà 

âÿðÿãÿñè òÿðòèá îëóíóð. Áó âÿðÿãÿäÿ ÿìÿëèééàòëàð èêè ÷öð ãðóïëàøäûðûëûð:  

1) 221№-li “Êàññà” ùåñàáûíûí äåáåòè âÿ ìöõòÿëèô ùåñàáëàðûí 

êðåäèòè öçðÿ 

ìÿäàõèë ÿìÿëèééàòëàðû;  

2) Ìöõòÿëèô ùåñàáëàðûí äåáåòè âÿ 221№-li “Êàññà” ùåñàáûíûí 

êðåäèòè öçðÿ 

ìÿõàðè÷ ÿìÿëèééàòëàðû.  

Ê-1 âÿ Ê-1à ôîðìàëû æóðíàëëàðûí ñöòóíëàðû øàãóëè èñòèãàìÿòäÿ 

÷ÿìëÿíÿðÿê, 
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àéðû÷à “Éåêóí” ñÿòèðèíÿ éàçûëûð. Áó ñÿòðèí ìÿóëìàòëàðû öçðÿ 2 ìåìîðèàë 

îðäåð òÿðòèá åäèëèð. Îíëàðäàí áèðèí÷èñè 221№-li “Êàññà” ùåñàáûíûí äåáåòè 

âÿ 

ìöõòÿëèô ùåñàáëàðûí êðåäèòè öçðÿ îëàí ÿìÿëèééàòëàðû, èêèí÷èñè èñÿ ìöõòÿëèô 

ùåñàáëàðûí äåáåòè âÿ 221№-li “Êàññà” ùåñàáûíûí êðåäèòè öçðÿ îëàí 

ÿìÿëèééàòëàðû þçöíäÿ ÿêñ åòäèðèð.  

Ìåìîðèàë îðäåðëÿð áàø ìöùàñèá âÿ êàññà óúîòóíó èøëÿéÿí ìöùàñèá 

òÿðÿôèíäÿí èìçàëàíûð, ãåéäèééàò æóðíàëûíà éàçûëûð âÿ áàø êèòàáà èøëÿíèð.  

Áàíêäà îëàí ïóë âÿñàèòëÿðèí ñÿíÿäëÿøäèðèëìÿñè ÿìÿëèééàòëàðû íàüäñûç 

ùåñàáëàøìàëàðûí àïàðûëìàñû ãàéäàëàðûíà ìöâàôèã îëàðàã àïàðûëûð. Ùÿìèí 

ãàéäàëàðà óéüóí îëàðàã, áàíêäà îëàí ïóë âÿñàèòëÿðèíèí ùÿðÿêÿòè þäÿíèø 

òàïøûðûüû, þäÿíèø òÿëÿáíàìÿñè, àâèçî, àêêðåäèòèâ, ñÿðÿí÷àì âÿ äèýÿð áó 

êèìè 

áàíê ñÿíÿäëÿðè òÿðòèá åòìÿêëÿ ñÿíÿäëÿøäèðèëèð. Îíëàðäàí äàùà úîõ ðàñò 

ýÿëèíÿí ñÿíÿä þäÿíèø òàïøûðûüûäûð. Þäÿíèø òàïøûðûüû þçöíÿ ìÿõñóñ îëàí ïóë 

âÿñàèòèíè áàíêäà ñàõëàéàí ìöÿññèñÿíèí ùÿìèí âÿñàèòäÿí ñÿíÿääÿ ýþñòÿðèëÿí 

ìÿáëÿüèí áàøãà áèð ìöÿññèñÿéÿ êþúöðöëìÿñè ùàããûíäà áàíêà âåðäèéè 

òàïøûðûüû 

ÿêñ åòäèðèð. Þäÿíèø òàïøûðûüûíäà ïóëó þäÿéÿí âÿ àëàí ìöÿññèñÿëÿðèí àäëàðû, 

îíëàðà õèäìÿò åäÿí áàíêëàð (þäÿéÿí ìöÿññèñÿíèí áàíêû -åìèòåíò áàíê, 

ïóë 

àëàí ìöÿññèñÿíèí áàíêû -áåíåôèñèàð áàíê), åëÿ÷ÿ äÿ îíëàðûí ìöâàôèã 

ùåñàá 

íþìðÿëÿðè âÿ ÂÞÅÍ ýþñòÿðèëèð. Áóíäàí áàøãà þäÿíèø òàïøûðûüûíäà 

êþúöðöëÿí 

ìÿáëÿü (éàçû âÿ ðÿãÿìëÿ) âÿ þäÿíèø òÿéèíàòû, ìöøòÿðèíèí âÿ áàíêûí 

èìçàëàðû 

ýþñòÿðèëèð. Þäÿíèø òàïøûðûüû 4 íöñõÿäÿí èáàðÿò éàçûëàðàã, áèðèí÷è íöñõÿñè 

òàïøûðûüû éàçàí ìöÿññèñÿíèí ðÿùáÿðè âÿ áàø ìöùàñèá òÿðÿôèíäÿí èìçàëàíûð, 

ìþùöðëÿ òÿñäèã åäèëèð âÿ ïóë êþúöðÿí ìöÿññèñÿíèí áàíêûíà âåðèëèð. Ùÿìèí 
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áàíêäà (åìèòåíò áàíêäà) þäÿíèø òàïøûðûã éîõëàíûëûð âÿ è÷ðà öúöí ãÿáóë 

åäèëèð. Ñÿíÿä è÷ðà åäèëäèêäÿí, éÿíè îðàäà ýþñòÿðèëÿí ìÿáëÿü þäÿéÿí 

ìöÿññèñÿíèí ùåñàáûíäàí àëàí ìöÿññèñÿíèí ùåñàáûíà êþúöðöëäöêäÿí ñîíðà, 

ñÿíÿäèí áöòöí íöñõÿëÿðèíäÿ áàíê òÿðÿôèíäÿí èìçà åäèëèð âÿ ìöâàôèã 

ãåéäëÿð 

àïàðûëàðàã, õöñóñè øòàìï âóðóëóð âÿ 1-÷è íöñõÿ åìèòåíò áàíêäà 

ñàõëàíàðàã, 4- 

÷ö íöñõÿ ïóë êþúöðÿí ìöÿññèñÿéÿ, ìöøòÿðèéÿ ãàéòàðûëûð. Ñÿíÿäèí 2-÷è âÿ 

3-÷ö 

íöñõÿëÿðè ïóë àëàí ìöÿññèñÿíèí áàíêûíà (áåíåôèñèàð áàíêà) ýþíäÿðèëèð. 

Ùÿìèí 

áàíêäà ñÿíÿääÿ ýþñòÿðèëÿí ìÿáëÿü ïóë àëàí ìöÿññèñÿíèí ùåñàáûíà äàõèë 

åäèëèð 

âÿ þäÿíèø òàïøûðûüûíûí 3-÷ö íöñõÿñè ïóë àëàí ìöÿññèñÿéÿ òÿãäèì åäèëèð, 

2-÷è 

íöñõÿñè èñÿ áåíåôèñèàð áàíêäà ñàõëàíûð.  

Ìöàñèð äþâðäÿ áàíêäà îëàí ïóë âÿñàèòèíèí ùÿðÿêÿòèíÿ äàèð áèð ñûðà 

äèýÿð 

ñÿíÿäëÿð äÿ òÿðòèá åäèëèð.  

Áàíêäà îëàí ïóë âÿñàèòëÿðèíèí ñèíòåòèê óúîòó âÿñàèòèí íþâö âÿ 

éåðëÿøìÿ éåðèíäÿí àëñûëû îëàðàã, 223№-li “Áàíê ùåñàáëàøìà ùåñàáëàðû” 

âÿ 224№-li “Òÿëÿáëÿðÿ ÿñàñÿí âåðèëÿí äèýÿð áàíê ùåñàáëàðû” ñèíòåòèê 

ùåñàáëàðûíäà 

àïàðûëûð. Áó ùåñàáëàðûí ùÿð èêèñè àêòèâ îëóá, îíëàðà ïóë âÿñàèòèíèí äàõèë 

îëìàñû âÿ àðòìàñû ÿìÿëèééàòëàðû äåáåòäÿ, ìÿõàðè÷ åäèëìÿñè âÿ àçàëìàñû 

ÿìÿëèééàòëàðû èñÿ êðåäèòäÿ ÿêñ îëóíóð. Ìöÿññèñÿíèí ìèëëè âàëéóòàäà – 

ìàíàòëà 

îëàí ïóë âÿñàèòèíè õàðè÷è þëêÿëÿðèí âàëéóòàñû èëÿ îëàí ïóë âÿñàèòèíäÿí 

ôÿðãëÿíäèðìÿê öúöí 223№-li “Áàíê ùåñàáëàøìà ùåñàáëàðû” ñèíòåòèê 

ùåñàáûíûí 



69 
 

òÿðêèáèíäÿ 223.1№-li “Áàíê ùåñàáëàøìà ùåñàáû- Ìàíàò” ñóáùåñàáûíûí 

âÿ 223.2No- 

ëè “Áàíê ùåñàáëàøìà ùåñàáû- Âàëéóòà” ñóáùåñàáûíûí àúûëìàñû 

ìÿãñÿäÿóéüóíäóð. 

Ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, áàíêäà ùÿìèí ùåñàáëàðûí ùÿð áèðèíÿ ìöâàôèã 

÷àðè 

áàíê ùåñàáû àúûëûð âÿ ùÿìèí ÷àðè áàíê ùåñàáëàðûíäà ÿìÿëèééàò áàø âåðÿí 

ýöí 

ìöâàôèã ÷àðè áàíê ùåñàáëàðûíäàí úûõàðûø òÿðòèá åäèëèð. Îðàäà ìöâàôèã ÷àðè 

áàíê ùåñàáû öçðÿ ïóë âÿñàèòèíèí ÿìÿëèééàò ýöíöíöí ÿââÿëèíÿ ãàëûüû, ýöí 

ÿðçèíäÿ áàø âåðìèø ìÿäàõèë âÿ ìÿõàðè÷ ÿìÿëèéàòëàðû, åëÿ÷ÿ äÿ ÿìÿëèééàò 

ýöíöíöí ñîíóíà ãàëûüû ýþñòÿðèëèð âÿ áó úûõàðûøëàðà àïàðûëìûø áàíê 

ÿìÿëèééàòëàðûíû òÿñäèãëÿéÿí ñÿíÿäëÿð ÿëàâÿ åäèëÿðÿê, ÷àðè áàíê ùåñàáûíûí 

ñàùèáè îëàí ìöøòÿðè ìöÿññèñÿéÿ òÿãäèì îëóíóð. Ìöÿññèñÿäÿ áàíêäàí 

âåðèëìèø 

úûõàðûøëàð ÿñàñûíäà èøëÿìÿ âÿðÿãÿëÿðè òÿðòèá îëóíóð âÿ îðàäà àéðû-àéðû áàíê 

ÿìÿëèééàòëàðû, åëÿ÷ÿ äÿ ìöõàáèðëÿøÿí ùåñàáëàðûí íþìðÿëÿðè ýþñòÿðèëèð. 

Ùÿìèí 

ñÿíÿäëÿðÿ ìöâàôèã îëàðàã, áàíêäàêû ìàíàò ùåñàáëàøìà ùåñàáûíà, âàëéóòà 

ùåñàáëàøìà ùåñàáûíà âÿ õöñóñè ùåñàáëàðà äàõèë îëàí ïóë âÿñàèòëÿðè ìöâàôèã 

îëàðàã ùÿìèí ùåñàáëàðäàí áèðèíèí: 223.1№-li “Áàíê ùåñàáëàøìà 

ùåñàáû- Ìàíàò” 

ñóáùåñàáûíûí, 223.2№-li “Áàíê ùåñàáëàøìà ùåñàáû- Âàëéóòà” 

ñóáùåñàáûíûí âÿ 

éà 224№-li “Òÿëÿáëÿðÿ ÿñàñÿí âåðèëÿí äèýÿð áàíê ùåñàáëàðû” ñèíòåòèê 

ùåñàáûíûí äåáåòèíäÿ âÿ äàõèëîëìà ìÿíáÿëÿðèíäÿí àñûëû îëàðàã, àøàüûäà 

ýþñòÿðèëÿí ùåñàáëàðûí êðåäèòèíäÿ ÿêñ îëóíóð:  

- Êàññàäàêû ïóë âÿñàèòè áàíêà âåðèëäèêäÿ 221№-li “Êàññà” 

ùåñàáûíûí; 

- Ñàòûøïóëó âåðèëäèêäÿ 601№-li “Ñàòûø” ùåñàáûíûí; 
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- Éîëäà îëàí ïóë âÿñàèòè äàõèë îëäóãäà – 222№-li “Éîëäà îëàí 

ïóë êþúöðìÿëÿðè” ùåñàáûíûí;  

- Ìàëàëàí ìöÿññèñÿëÿðäÿí ïóë âÿñàèòè äàõèë îëäóãäà – 211№-li 

“Àëû÷ûëàð âÿ 

ñèôàðèøúèëÿðèí ãûñàìöääÿòëè äåáèòîð áîð÷ëàðû” ùåñàáûíûí;  

- Òÿùòÿëùåñàá ìÿáëÿüëÿðèí õÿð÷ëÿíìèø ùèññÿñè áàíêà âåðèëäèêäÿ 

244№-li 

“Òÿùòÿëùåñàá ìÿáëÿüëÿð” ùåñàáûíûí;  

- Ìöÿññèñÿéÿ âóðóëìóø çèéàíà ýþðÿ èøúè âÿ ãóëëóãúóëàðäàí ïóë 

âÿñàèòè 

äàõèë îëäóãäà 213№-li “Èøúè ùåéÿòèí ãûñàìöääÿòëè äåáèòîð áîð÷ëàðû” 

ùåñàáûíûí;  

- Áàíê ùåñàáëàøìà ùåñàáëàðûíà ùÿìèí áàíêäàí àëûíìûø ãûñàìöääÿòëè 

êðåäèòëÿð äàõèë îëäóãäà 501№-li “Ãûñàìöääÿòëè áàíê êðåäèòëÿðè” 

ùåñàáûíûí;  

- Áàíê ùåñàáëàøìà ùåñàáëàðûíà ùÿìèí áàíêäàí àëûíìûø óçóíìöääÿòëè 

êðåäèò 

äàõèë îëäóãäà 401№-li “Óçóíìöääÿòëè áàíê êðåäèòëÿðè” ùåñàáûíûí âÿ 

äèýÿð 

ùåñàáëàðûí êðåäèòèíäÿ ÿêñ îëóíóð. Éóõàðûäà ýþñòÿðèëÿí áàíê ùåñàáëàðûíäàí 

ïóë âÿñàèòè ìÿõàðè÷ åäèëäèêäÿ áó ÿìÿëèééàò àøàüûäàêû ùåñàáëàðûí äåáåòèíäÿ 

âÿìöâàôèã áàíê ùåñàáëàðû: 223.1№-ëè “Áàíê ùåñàáëàøìà ùåñàáû - 

Ìàíàò” ñóáùåñàáûíûí, 223.2№-li “Áàíê ùåñàáëàøìà ùåñàáû- Âàëéóòà” 

ñóáùåñàáûíûí âÿ éà 224№-li “Òÿëÿáëÿðÿ ÿñàñÿí âåðèëÿí äèýÿð áàíê 

ùåñàáëàðû” ñèíòåòèê ùåñàáëàðûíäàí áèðèíèí êðåäèòèíäÿ ÿêñ îëóíóð:  

- Ìöÿññèñÿíèí êàññàñûíà íàüä ïóë àëûíäûãäà 221№-li “Êàññà” 

ùåñàáûíûí; 

- Ìàëñàòàí ìöÿññèñÿëÿðÿ âÿ äèýÿð êðåäèòîðëàðà îëàí áîð÷ ìÿáëÿüè 

êþúöðöëäöêäÿ – 531№-li  
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“Ìàëñàòàí âÿ ïîäðàòúûëàðà ãûñàìöääÿòëè êðåäèòîð áîð÷ëàðû” ùåñàáûíûí;  

- Ìàëëàðûí àëûíìàñû ìÿãñÿäèëÿ ìàëñàòàíëàðà àâàíñ êþúöðöëäöêäÿ 

243№-li 

“Âåðèëìèø ãûñàìöääÿòëè àâàíñëàð” ùåñàáûíûí;  

- Èääèàëàð öçðÿ áîð÷ëàð êþúöðöëäöêäÿ 538.4№-li “Ãÿáóë åäèëìèø 

èääèàëàð öçðÿ 

ãûñàìöääÿòëè êðåäèòîð áîð÷ëàðû” ñóáùåñàáûíûí;  

- ßìëàêûí ñûüîðòàñû öçðÿ áîð÷ëàð êþúöðöëäöêäÿ 217.3№-li 

“ßìëàê âÿ øÿõñè 

ñûüîðòà öçðÿ ãûñàìöääÿòëè äåáèòîð áîð÷ëàðû” ñóáùåñàáûíûí;  

- Ñîñèàë ñûüîðòà îðãàíëàðûíà áîð÷ êþúöðöëäöêäÿ 522№-li “Ñîñèàë 

ñûüîðòà âÿ 

òÿìèíàò öçðÿ þùäÿëèêëÿð” ùåñàáûíûí;  

- Òÿùòÿëùåñàá øÿõñëÿðÿ íàüä þäÿíèøëÿ òÿùòÿëùåñàá ìÿáëÿüëÿð 

âåðèëäèêäÿ 244№-ëè “Òÿùòÿëùåñàá ìÿáëÿüëÿð” ùåñàáûíûí;  

- Áöä÷ÿéÿ âåðýè âÿ ðöñóìëàð êþúöðöëäöêäÿ 521№-li “Âåðýè 

þùäÿëèêëÿðè” 

ùåñàáûíûí;  

- Ìöõòÿëèô êðåäèòîðëàðà îëàí áîð÷ëàð êþúöðöëäöêäÿ 538№-li “Äèýÿð 

ãûñàìöääÿòëè êðåäèòîð áîð÷ëàðû” ùåñàáûíûí âÿ äèýÿð ùåñàáëàðûí äåáåòèíäÿ 

ÿêñ îëóíóð.  

Ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, áàíêäàêû ùåñàáëàðà íàüä ïóë âåðìÿê öúöí 

ïóë âåðÿí øÿõñ “åëàí-ãÿáç-îðäåð” àäëû êîìáèíÿëÿøäèðèëìèø ñÿíÿä òÿðòèá 

åòìÿëè, áóðàäàí 

íàüä ïóë àëìàã öúöí èñÿ íàüä ïóë àëàí øÿõñ ìöÿññèñÿíèí ìöùàñèáàòëûüûíäà 

äîëäóðóëìóø, ìöÿññèñÿíèí ðÿùáÿðè èëÿ áàø ìöùàñèá òÿðÿôèíäÿí èìçàëàíìûø 

âÿ 

ìþùöðëÿ òÿñäèãëÿíìèø àäëû ïóë úåêè òÿãäèì åòìÿëèäèð. Ýþñòÿðèëÿí ùÿð èêè 

ñÿíÿääÿ âåðèëÿí (àëûíàí) ïóëóí ìÿáëÿüè (éàçû âÿ ðÿãÿìëÿ), ïóëóí äàõèë 
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åäèëÿ÷ÿéè âÿ éà âåðèëÿ÷ÿéè ÷àðè áàíê ùåñàáûíûí íþìðÿñè, þäÿíèø òÿéèíàòû, 

ñÿíÿäëÿðèí òàðèõè âÿ íþìðÿëÿðè ýþñòÿðèëèð.  

Áàíêäà îëàí ïóë âÿñàèòèíèí àíàëèòèê óúîòó Ê-1 ôîðìàëû æóðíàëäà 

àïàðûëûð. 

Áó æóðíàëäà áàíêäà àúûëìûø ùÿð áèð ÷àðè áàíê ùåñàáû öúöí áèð àíàëèòèê 

ùåñàá 

àúûëûð. Áó àíàëèòèê ùåñàáäà ìÿëóìàòëàð áàíêäàêû ÷àðè ùåñàáëàðûí 

úûõàðûøëàðûíäàýþñòÿðèëìèø òÿñÿððöôàò ÿìÿëèééòëàðûíûí ìöõàáèðëÿøÿí ùåñàáëàð 

öçðÿ ãðóïëàøäûðûëìàñû ÿêñ åòäèðèëÿí èøëÿìÿ ÷ÿäâÿëëÿðè ÿñàñûíäà ãåéä îëóíóð. 

Ùÿð áàíê ýöíöíÿ àèä ùÿð áèð ÷àðè ùåñàáà áèð èøëÿìÿ ÷ÿäâÿëè òÿðòèá 

îëóíóð.  

Ê-1 ôîðìàëû æóðíàëûí éåêóí ìÿëóìàòëàðûíà ÿñàñÿí àøàüûäà ýþñòÿðèëÿí 

ìåìîðèàë îðäåðëÿð òÿðòèá åäèëèð âÿ îíëàðäà àé ÿðèçÿäÿ áàíê ùåñàáëàðû öçðÿ 

è÷ìàë ìöõàáèðëÿøìÿ ìÿáëÿüëÿðè ýþñòÿðèëèð.  

1. 223.1№-li “Áàíê ùåñàáëàøìà ùåñàáû- Ìàíàò” ñóáùåñàáûíûí 

äåáåòè âÿ 

ìöõòÿëèô ùåñàáëàðûí êðåäèòè öçðÿ è÷ìàë ìöõàáèðëÿøìÿëÿð;  

2. Ìöõòÿëèô ùåñàáëàðûí äåáåòè âÿ 223.1№-li “Áàíê ùåñàáëàøìà 

ùåñàáû- 

Ìàíàò” ñóáùåñàáûíûí êðåäèòè öçðÿ è÷ìàë ìöõàáèðëÿøìÿëÿð;  

3. 223.2№-li “Áàíê ùåñàáëàøìà ùåñàáû- Âàëéóòà” ñóáùåñàáûíûí 

äåáåòè âÿ 

ìöõòÿëèô ùåñàáëàðûí êðåäèòè öçðÿ è÷ìàë ìöõàáèðëÿøìÿëÿð;  

4. Ìöõòÿëèô ùåñàáëàðûí äåáåòè âÿ 223.2№-li “Áàíê ùåñàáëàøìà 

ùåñàáû- 

Âàëéóòà” ñóáùåñàáûíûí êðåäèòè öçðÿ è÷ìàë ìöõàáèðëÿøìÿëÿð;   

5. 224№-li “Òÿëÿáëÿðÿ ÿñàñÿí âåðèëÿí äèýÿð áàíê ùåñàáëàðû” 

ñèíòåòèê 

ùåñàáûíûí äåáåòè âÿ ìöõòÿëèô ùåñàáëàðûí êðåäèò öçðÿ ècìàë 

ìöõàáèðëÿøìÿëÿð;  
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6. Ìöõòÿëèô ùåñàáëàðûí äåáåòè âÿ 224№-li “Òÿëÿáëÿðÿ ÿñàñÿí 

âåðèëÿí äèýÿð 

áàíê ùåñàáëàðû” ñèíòåòèê ùåñàáûíûí êðåäèòè öçðÿ è÷ìàë ìöõàáèðëÿøìÿëÿð;  

Ýþñòÿðèëÿí ìåìîðèàë-îðäåðëÿðäÿ âåðèëìèø è÷ìàë ìöõàáèðëÿøìÿ 

ìÿáëÿüëÿðè Ê-41 ôîðìàëû áàø êèòàáäà ìöâàôèã ùåñàá âÿðÿãÿëÿðèíèí äåáåòè 

âÿ êðåäèòè öçðÿ 

ãåéä îëóíóð.  

Õàðècè þëêÿëÿðèí âàëéóòàëàðû èëÿ ÿìÿëèééàòëàðûí óúîòó ùÿì õàðè÷è þëêÿ 

âàëéóòàëàðûíûí ùÿì äÿ ìèëëè âàëéóòà ìàíàòûí ìÿáëÿü ýþñòÿðè÷èëÿðè öçðÿ 

àïàðûëûð. 223.2№-li “Áàíê ùåñàáëàøìà ùåñàáû- Âàëéóòà” ñóáùåñàáûíà 

àèä îëàí 

èëêèí ñÿíÿäëÿðäÿ âÿ óúîò ðåýèñòðëÿðèíäÿ, åëÿ÷ÿ äÿ ùÿìèí ñóáùåñàáà àèä 

÷àðè 

áàíê ùåñàáëàðûíäàí úûõàðûøëàðäà ãåéäëÿð õàðè÷è þëêÿ âàëéóòàëàðû âÿ ìèëëè 

âàëéóòà èëÿ (ìàíàòëà) ýþñòÿðèëèð. Óúîò ðåýèñòðëÿðèíäÿ äÿ âàëéóòà óúîòóíà 

àèä ìÿëóìàòëàð ùÿì ìàíàòëà, ùÿì äÿ ìöâàôèã âàëéóòà íþâö èëÿ ãåéä 

îëóíóð. 

Ìöùàñèáàò óúîòóíäà áàø êèòàáäà âÿ äþâðèééÿ ÷ÿäâÿëèíäÿ èñÿ âàëéóòà 

ùåñàáûíäà 

îëàí ïóë âÿñàèòëÿðèíèí óúîòó éàëíûç ìàíàòëà ýþñòÿðèëèð.  

Èíôëéàñèéà âÿ éàõóä äåôëéàñèéà ïðîñåñëÿðèíèí òÿñèðè èëÿ ìöÿññèñÿíèí 

áàíêäà îëàí õàðè÷è âàëéóòà ùåñàáëàðûíäàêû ïóë âÿñàèòëÿðèíèí ìàíàòëà ìÿáëÿüè 

ìöÿééÿí äÿéèøèêëèéÿ óüðàéûð. Ùÿìèí ïóë âÿñàèòëÿðèíèí ìàíàòëà ìÿáëÿüè 

ìàíàòûí èíôëéàñèéàñû íÿòè÷ÿñèíäÿ àçàëûð, äåôëéàñèéàñû íÿòè÷ÿñèíäÿ èñÿ àðòûð. 

Ìàíàòûí èíôëéàñèéàñû áàø âåðäèêäÿ, ìöÿññèñÿ áàíêäàêû âàëéóòà ùåñàáëàðûíäà 

ñàõëàíàí õàðè÷è âàëéóòàëàðäàí ìöÿééÿí ìÿáëÿüäÿ ýÿëèð ÿëäÿ åäèð. Éàõóä 

òÿðñèíÿ, ìàíàòûí äåôëéàñèéàñû áàø âåðäèêäÿ, ìöÿññèñÿ áàíêäàêûâàëéóòà 

ùåñàáëàðûíäà ñàõëàíàí õàðè÷è âàëéóòàëàðäàí ìöÿééÿí ãÿäÿð çèéàíà äöøöð.  

Âàëéóòà ìÿçÿííÿñèíèí äÿéèøìÿñè íÿòè÷ÿñèíäÿ àëûíàí ýÿëèðèí ìÿáëÿüè    

542№-li “Ýÿëÿ÷ÿê ùåñàáàò äþâðöíöí ýÿëèðëÿðè” ñèíòåòèê ùåñàáûíûí 



74 
 

òÿðêèáèíäÿ àúûëìûø 542.5№-li “Ìöñáÿò ìÿçÿííÿ ôÿðãèíäÿí éàðàíàí 

ýÿëèðëÿð” ñóáùåñàáûíäà, çèéàíûí ìÿáëÿüè èñÿ 242№-li “Ýÿëÿ÷ÿê ùåñàáàò 

äþâðöíöí õÿð÷ëÿðè” ñèíòåòèê 

ùåñàáûíûí òÿðêèáèíäÿ àúûëìûø 242.5№-li “Ìÿíôè ìÿçÿííÿ ôÿðãèíäÿí 

éàðàíàí õÿð÷ëÿð” ñóáùåñàáûíäà óúîòà àëûíûð. Ìÿðêÿçè Áàíêûí åëàí åòäèéè 

êóðñ öçðÿ ìÿçÿííÿ äÿéèøèêëèéè áàø âåðÿí ýöí âàëéóòà ùåñàáëàðûíäà îëàí 

õàðè÷è âàëéóòàëàð öçðÿ ïóë âÿñàèòëÿðèíèí ìàíàòëà ìÿáëÿüè éåíèäÿí 

ãèéìÿòëÿíäèðèëèð âÿ ìÿçÿííÿ ôÿðãè ÷àðè áàíê ùåñàáûíäàí çûõàðûøäà ãåéä 

åäèëèð. Áó ìÿëóìàòëàð ÿñàñûíäà ìöÿññèñÿäÿ ìÿçÿííÿ ôÿðãëÿðèíèí óúîòó 

àïàðûëûð. Éàðàíìûø ìöñáÿò ìÿçÿííÿ ôÿðãèíèí ìÿáëÿüè 223.2№-ëè “Áàíê 

ùåñàáëàøìà ùåñàáû - Âàëéóòà” ñóáùåñàáûíûí äåáåòèíäÿ âÿ 542.5№-li 

“Ìöñáÿò ìÿçÿííÿ ôÿðãèíäÿí éàðàíàí ýÿëèðëÿð” ñóáùåñàáûíûí êðåäèòèíäÿ, 

ìÿíôè ìÿçÿííÿ ôÿðãè èñÿ 242.5№-li “Ìÿíôè ìÿçÿííÿ ôÿðãèíäÿí 

éàðàíàí õÿð÷ëÿð” 

ñóáùåñàáûíûí äåáåòèíäÿ âÿ 223.2№-li “Áàíê ùåñàáëàøìà ùåñàáû- 

Âàëéóòà” 

ñóáùåñàáûíûí êðåäèòèíäÿ ÿêñ åòäèðèëèð.  

Ùÿð àéûí ñîíóíäà 542.5№-li “Ìöñáÿò ìÿçÿííÿ ôÿðãèíäÿí 

éàðàíàí ýÿëèðëÿð” ñóáùåñàáû èëÿ 242.5№-li “Ìÿíôè ìÿçÿííÿ ôÿðãèíäÿí 

éàðàíàí õÿð÷ëÿð” ñóáùåñàáû ãàðøûëûãëû øÿêèëäÿ áàüëàíàðàã, îíëàðûí àðàñûíäàêû 

ôÿðãèí ìÿáëÿüè ìöñáÿò ìÿçÿííÿ ôÿðãèíèí õåéðèíÿ îëäóãäà ìöÿññèñÿíèí 

ñàòûøäàíêÿíàð ôÿàëèééÿò öçðÿ 

ìÿíôÿÿòèíÿ, ìÿíôè ìÿçÿííÿ ôÿðãèíèí õåéðèíÿ îëäóãäà èñÿ ìöâàôèã 

çÿðÿðèíÿ àèä 

åäèëèð. Áåëÿ êè, àé ÿðçèíäÿ éàðàíìûø ìöñáÿò ìÿçÿííÿ ôÿðãè 542.5№-

li “Ìöñáÿò 

ìÿçÿííÿ ôÿðãèíäÿí éàðàíàí ýÿëèðëÿð” ñóáùåñàáûíûí äåáåòèíÿ âÿ 801.6№-

li 

“Ñàèð ñàùÿëÿðèí ìÿíôÿÿòè (çÿðÿðè)” ñóáùåñàáûíûí êðåäèòèíÿ éàçûëìàãëà 
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ìöÿññèñÿíèí ñàòûøäàíêÿíàð ìÿíôÿÿòèíÿ äàõèë åäèëèð. Àé ÿðçèíäÿ ìÿíôè 

ìÿçÿííÿ 

ôÿðãè éàðàíäûãäà èñÿ îíóí ìÿáëÿüè 801.6№-li “Ñàèð ñàùÿëÿðèí ìÿíôÿÿòè 

(çÿðÿðè)” ñóáùåñàáûíûí äåáåòèíÿ âÿ 242.5№-li “Ìÿíôè ìÿçÿííÿ 

ôÿðãèíäÿí 

éàðàíàí õÿð÷ëÿð” ñóáùåñàáûíûí êðåäèòèíÿ éàçûëìàãëà ìöÿññèñÿíèí 

ñàòûøäàíêÿíàð çÿðÿðèíÿ äàõèë åäèëèð.  

3.3. Milli Mühasibat Uçotu Standartlarından istifadə etməklə hesablaşma 

əməliyyatlarının uçotunun komputer mühasibatlığında tətbiqi və 

təkmilləşdirilməsi istiqamətləri  

 

Ìöàñèð äþâðäÿ ìöÿññèñÿ âÿ òÿøêèëàòëàðäà Ìöùàñèáàò Óúîòóíóí 

êîìïöòåðëÿøäèðèäìÿñè ìÿãñÿäè èëÿ áèð ñûðà ïðîãðàìëàðäàí èñòèôàäÿ îëóíóð. 

Áó 

ïðîãðàìëàð ÿñàñÿí “ÌÑ ÄÎÑ”ÿìÿëèééàò ñèñòåìèíäÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí 

êîìïöòåð 

ïðîãðàìëàðû îëóá, ìöùàñèáàò óúîòóíóí òàì àâòîìàòëàøäûðûëìàñûíû òÿìèí 

åäèð. 

Îíëàðûí òÿòáèãè øÿðàèòèíäÿ ìöÿññèñÿëÿðäÿ áàø âåðìèø òÿñÿððöôàò 

ÿìÿëèééàòëàðûíà äàèð èëêèí ñÿíÿäëÿð êîìïöòåð òåõíîëîýèéàñû âàñèòÿñèëÿ òÿðòèá 

åäèëÿðÿê, ìöùàñèáàò èíôîðìàñèéàëàðû åëåêòðîí ôîðìàäà ÿêñ åòäèðèëèð. Áó 

ùàëäà ìöùàñèáàò óúîòóíó ïðîãðàìëàðûíûí ìÿëóìàò áàçàñûíäà èëêèí ñÿíÿä 

ôîðìàëàðûíûí ìÿëóìàò áàçàëàðû äà éåðëÿøäèðèëèð. Ùÿìèí ìÿëóìàò áàçàñûíûí 

ùàçûðëàíìàñû ëàçûì îëàí ñÿíÿäèí åëåêòðîí ôîðìàñûíûí ìîíèòîðäà ìöâàôèã 

ãàéäàäà ýþðöíìÿñèíè òÿìèí åäèð. Áöòöí ìöùàñèáàò óúîòó ïðîãðàìëàðûíäà 

åëåêòðîí èëêèí ñÿíÿäëÿðÿ éàçûëìàã öúöí èíôîðìàñèéàëàð ïðîãðàìûí ýèðèø 

áþëìÿëÿðèíÿ èêè öñóëëà äàõèë åäèëèð: 1) èñòèôàäÿúè òÿðÿôèíäÿí êëàâèàòóðà 

âàñèòÿñèëÿ; 2) èñòèôàäÿúèíèí ôîðìàëàøäûðäûüû ÿìð ÿñàñûíäà àâòîìàò ðåæèìäÿ.  

Ìöùàñèáàò óúîòó ïðîãðàìëàðûíûí ìÿëóìàò áàçàñû ìöõòÿëèô ôîðìàëàðäà 

ãóðàøäûðûëûð. Áÿçè ìÿëóìàòëàð êàðò ñèñòåìè, áÿçèëÿðè áþëìÿëÿð, áÿçèëÿðè èñÿ 
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ñóáêîíòîðëàð âàñèòÿñè èëÿ ôîðìàëàøäûðûëûð. Áåëÿ ìÿëóìàò áàçàëàðû èêè 

ôîðìàäà îëóð: 1) ñàáèò ìÿëóìàò áàçàëàðû; 2) äÿéèøÿí ìÿëóìàò áàçàëàðû.  

Ñàáèò ìÿëóìàò áàçàëàðû ïðîãðàì èñòåùñàëúûëàðû òÿðÿôèíäÿí èëêèí îëàðàã 

ôîðìàëàøäûðûëûð âÿ ïðîãðàìûí èñòèñìàðû ïðîñåñèíäÿ îíóí äÿéèøäèðèëìÿñè 

èìêàíû îëìóð. Äÿéèøÿí ìÿëóìàò áàçàëàðû èñÿ èñòèôàäÿúèëÿð òÿðÿôèíäÿí 

ôîðìàëàøäûðûëñà äà, áó ìÿëóìàò áàçàëàðûíäà éåðëÿøäèðèëìèø èíôîðìàñèéàëàðûí 

èñòèôàäÿúèëÿð òÿðÿôèíäÿí äÿéèøäèðèëÿ áèëìÿñè öúöí èìêàíëàð íÿçÿðäÿ òóòóëóð. 

Èñòèôàäÿúè ìöùàñèáëÿð áåëÿ èìêàíëàðäàí èñòèôàäÿ åäÿðÿê, ïðîãðàìûí èñòèñìàðû 

äþâðöíäÿ îíó ìöÿññèñÿíèí õàðàêòåðèê õöñóñèééÿòëÿðèíÿ óéüóíëàøäûðûðëàð.  

Müəssisələrdə tətbiq edilən mühasibat uçotu proqramları paket şəklində 

mövcud olur. Belə proqramlar paketinə mühasibat uçotunun bu və ya digər 

sahəsini aparmaq üçün uyğunlaşdırılmış ayrı-ayrı proqramlar və modullar 

daxil olur. Məsələn: “Əsas vəsaitlər” modulu, “Əmək ödənişinin uçotu” 

proqramı, “Mühasibat-maliyyə hesabatı” modulu və s. Müasir dövrdə müəssisə 

və təşkilatlarda bir çox mühasibat uçotu proqramlarından istifadə edilir. 

Onlara misal olaraq "Azmühasib", "Günəş", "Loqo", "1S:Buxalteriya", "Turbo- 

buxqalter", "Link" və digərlərini göstərmək olar. Müasir dövrdə ölkəmizdə 

mühasibat uçotunun elektron formada aparılması və müəssisənin maliyyə 

hesabatlarının "online" rejimində distant qaydada təqdim edilməsi istiqamətində 

lazimi işlər aparılır. Buna misal olaraq Vergilər Nazirliyində müxtəlif təyinatlı 

vergi bəyənnamələrinin tərtib edilməsini və onların nazirliyə təqdim edilməsinin 

elektron sistemini; Maliyyə Nazirliyində büdcə müəssisələri üçün yaradılmış 

Elektron Maliyyə Hesabatı Sistemini; Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda yaradılmış 

və sığorta ödəyiciləri tərəfindən tərtib edilməli olan elektron hesabat sistemini 

göstərmək olar. Bütün bunlar göstərir ki, yaxın gələcəkdə müəssisə və təşkilatlarda 

mühasibat uçotunun komputer texnologiyasının tətbiq edilməsi və elektron 

mühasibat sisteminin yaradılması, elektron maliyyə hesabatının tətbiqi daha 

da genişləndiriləcəkdir.  

Müəssisə və təşkilatlarda mühasibat uçotunun kompüterləşdirilməsi məqsədi 

ilə istifadə olunan proqramlardan biri də “Azmühasib” proqramıdır. Bu 
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proqram mühasibat uçotunun tam avtomat rejimdə aparılmasını təmin edən və 

müxtəlif əlaqəli proqramlardan ibarət olan mühasibat uçotu proqramları 

paketidir. Həmin paketə əsas aparıcı proqram olan “Azmühasib” proqramı və 

əlavə proqramlar kimi “Azmühasib-Ticarət”, “Azmühasib-Anbar”, “Azmühasib- 

Əsas vəsaitlər” və “Azmühasib-Əmək” proqramları daxildir. Həmin proqramlar 

həm birgə şəraitdə, həm də ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərə bilərlər.  

“Azmühasib” mühasibat uçotu proqramları paketi 1998-2000-ci illərdə 

“Arazkompüter” firması tərəfindən hazırlanmışdır. Proqramın satışı zamanı 

o, firmanın əməkdaşları tərəfindən alıcı müəssisənin (və ya şəxsin) 

kompüterinə quraşdırılır və istismara hazır vəziyyətə gətirilir. Proqramın 

istifadəçisinə firma tərəfindən lisenziya verilir və bu barədə xüsusi 

kodlaşdırılmış açar sistemindən istifadə edilir. Proqramın müəssisənin kompüterinə 

quraşdırıldığı andan etibarən istifadəçi ilə “Arazkompüter” firması arasında 

müqavilə bağlanır və qaynar xətt açılır. Həmin qaynar xətt vasitəsilə istifadəçi 

firmadan proqramın istismarı barədə lazımi məsləhətləri ala bilər.  

Pul vəsaitləri üzrə təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsi və analitik 

uçotu “Bank” və “Kassa” elementlərindən istifadə etməklə aparılır. Müəssisənin 

bankda olan pul vəsaitləıri üzrə təsərrüfat əməliyyatları “Bank” elementi vasitəsi 

ilə sənədləşdirilir və onların analitik uçotu aparılır.  

Proqramın əsas menyusunun “Əməliyyat” bölməsində yerləşən “Bank” 

elementi bir sıra hesablaşma sənədlərinin tərtib edilməsinə, proqramda banklar 

haqqında zəruri informasiya bazasının yaradılmasına və konkret bank hesabları 

üzrə hesabatların formalaşdırılmasına xidmət edir. “Əməliyyat” bölməsində 

“Banlk” elementini seçərkən, ekranda aşağıdakı elementlərdən ibarət olan alt 

menyu acılır.  

- Ödəniş tapşırığı 
- Hesab faktura 
- Köçürmə üçün ərizə 
- Banklar 
- Hesabat 
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Adlarından göründüyü kimi, yuxarıda göstərilən 1-2-3-cü elementlər müvafiq 

olaraq bank sənədlərinin tərtib edilməsinə, 4-cü element isə proqramda banklar 

haqqında zəruri informasiya bazasının yaradılmasına, 5-ci elemnt isə bank 

hesabları üzrə hesabatların formalaşdırılmasına xidmət göstərir. Yeri gəlçişkən 

qeyd etmək lazımdır ki, alt menyudakı sonuncu elementin funksiyası eyni zamanda 

proqramın giriç vəziyyətində aktivləşdirilə bilərn “Bank” nişanı vasitəsi ilə də 

yerinə yetirilə bilər.  

Məlumdur ki, müəssisədə sənədlərin tərtibatı prosesində ən çox rast gəldiyimiz 

məsələlərdən biri ödəniş tapşırıqlarınıntərtib edilmıəsi məsələsidir. Proqramda 

ödəniş tapşırıqları hazırlamaq üçün “Ödəniş tapşırığı” elementini aktivləşdirmək 

lazımdır. Bu zaman ekranda indiyədək hazırlanmış ödəniş tapşırıqları 

parametrlərinin siyahısından ibarət elektron cədvəl açılır. Bu cədvəlin ekranda 

görünüşü şəkil 1-də əks olunmuşdur. Cədvəlin aşaöısında yterləşən müvafiq 

düymələrin köməyi ilə cədvəldə görünən hər hansı bir ödəniş tapşırıqlarını 

dəyişdirmək, onu ləğv etmək, hər səhifədə 1 və ya 2 nüsxə olmaqla çap etmək olar.  

 

Şıkil-1: ödəniş tapşırıqları parametrlərinin siyahısından ibarət elektron cədvəlin altında 

yerləşən “Yeni” düyməsini basmaq lazımdır.  
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Yeni ödəniş tapşırığını tərtib etmək üçün cədvəlin aşağı hissəsində yerləşən 

“Yeni” düyməsini basaraq “Ödəniş tapşırığı” adlı dialoqu açmaq və orada verilən 

sorğuları cavablandırmq, başqa sözlə desək ordakı boş xanaları müvafiq 

informasiya ilə doldurmaq lazımdır. Qeyd etmək lazımdır ki, yeni müsəssisə və 

onun bank reekvizitləri haqqında məlumat proqramına əsas menyunun 

“Əməliyyat” bölməsindəki “Debitor Kreditor” elementinə məxsus olan alt 

menyudakı “Yeni” elementinə daxil olmaqla acılan “Debitor Kreditor/Yeni adlı 

dialoq vasitəsi ilə daxil edilir 

 Məlumdur ki, proqram istismarının ilk dövrlərində onun müvafiq məlumat 

bazasını zənginləşdirmək lazım gəlir və ortaya tez tez yeni müəssisələr haqqında 

zəruri məlumatlar daxil edilir. Lakin zaman keçdikcə, proqramın məlumat bazası o 

qədər zənginləşirki mühasibat uçotunun təşkili və aparılması, eləcə də ödəniş 

tapşırıqlarının tərtib edilməsi üçün bütün zəruri informasiyalar onun məlkumat 

bazasından seçilir.  

 Müasir dövrdə müəssisədə ən çox tərtib edilən sənədlərdən biridə hesab 

fakturadır. Proqramda hesab-faktura tərtib etmək üçün “Bank” elementinə məxsus 

olan alt menyuda eyniadlı elementi aktivləşdirmək lazımdır. Bu zaman ekranda 

indiyədək tərtib olunmuş hesab-fakturaların parametrlərindən ibarət elektron 

cədvəl açılır. “Hesab-faktura” elektron cədvəlində proqramda tərtib edilmiş hesab 

fakturaların nömrəsi, məbləği, və müvafiq valyuta nişanından ibarət məlumatla əks 

olunur. 

 Yeni hesab faktura tərtib etmək, siyahıda olanı dəyişdirmək, onları ləğv 

etmək,çap etmək və proqramın giriş vəziyyətinə (əsa menyuya) qaytarmaq üçün 

elektron cədvəlin aşağısında yerləşən müvafiq düymələdən istifadə etmək lazımdır.  

 Yeni hesab-faktura tərtib etmək üçün “Hesab-faktura” elektron cədvəlinin 

aşağısında yerləşən “Yeni” düyməsini basaraq “Hesab-faktura” dialoqunu açmaq 

və bu dialoqda verilən xanalara müvafiq məlumatlar daxil edərək, onun sorğularını 

cavablandırmaq lazımdır. Müvafiq sənədin quruluçuna uyğun olaraq “Hesab-

Faktura” dialoqu iki hissədən, baçlıq və cədvəl hissələrindən ibarətdir. Dialoqun 
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başlıq hissəsində tərtib ediləcək hesab-fakturaların nömrəsi və tarixini, sifariş 

nömrəsini, malsatan müəssisənin bankının adını və alıcı müəssisənin (və ya fiziki 

şəxsin) adını daxil etmək xanalar nəzərdə tutulmuşdur. Dialoqun cədvəl hissəsində 

satış üçün təqdim edilən malların adı, miqddarı, qiyməti, və məbləği göstərilir. 

Dialoqun başlıq hissəsindəki xanalarda muvafiq xanalarda müvafiq informasiyalar 

daxil edildikdən sonra cədvəl hissəsinin yuxarısında yerləşən “OK” düyməsi 

basılmalıdır.bu zman dialoqun cədvəl hissəsində keçmiş hesab-faktura aid mallar 

haqqında məlumatlar pozulur, həmin düymələr (“OK” və “ÇIXIŞ” düymələri) yox 

olur və dialoqun cədvəl hissəsi mallar haqqında zəruri məlumatların daxil edilməsi 

üçün hazır vəziyyətə gətirilir. Cədvəl hissəsində malların adı miqdarı və qiyməti 

klaviatura vasitəsi ilə yazılır, məbləğ isə avtomotik hesablanır. Burada məlumatlar 

xanlara ardıcıl şəkildə daxil edilməli və növbəti xanaya keçid üçün “Tabulyasiya” 

düyməsi basılmalıdır. Cədvəldə malların adı, miqdarı və qiyməti daxil edildikdən 

sonra, sonuncu sətirdə əlavə dəyər vergisi məbləği daxil edilməlidir. Bunun üçün 

hesab-fakturaya daxil edilmiş malların məbləği hesablanaraq, ədv dərəcəsinə 

müvafiq vergi məbləği müəyyən edilməli və həmin sətirdə “miqdar” xanasına “1” 

“qiymət” xanasına isə ƏDV məbləği yazılmalıdır.  

 Bank hesabları üzrə hesabat tərtib etmək üçün “Bank” elementinə 

məxsus olan alt menyuda “Hesabat” elementi seçilir və ya proqramın girişində 

verilən “Bank” nişanı canlandırılır. Hər iki halda ekranda müsəssisənin verilmiş 

bank hesabı üzrə pul vəsaitinin hərəkətinə dair hesabat tertib etmək üçün nəzərdə 

tutulmuş “Bank Hesabat” adlı dialoq aşılır. Müəssisənin kassasında olan pul 

vəsaitlərinə dair təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsi və analitik 

uçotunun aparılmasında “Kassa” elementindən istifadə olunur.  

Proqramın əsas menyusunun “Əməliyyat” bölməsində yerləşən “Kassa” 

elementi müəssisədə kassa əməliyyatlarının aparılmasında tələb olunan sənədlərin 

tərtib edilməsinə və qeydə alınmasına eləcədə kassada olan pul vəsaitlərinin 

hərəkətinə dair hesabatların formalaşdırılıb, çap edilməsinə xidmət edir. Bu 

elementi seşərkən ekranda aşağıdakı elementlərdən ibarət olan alt menyu acılır: 

- əməliyyat 
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- ümumi hesabat 
- günlər üzrə hesabat 

Burada göstərilən birinci element kassa əməliyyatlarının sənədləşdirilməsi və 

qeydiyyatına, ikinçi və üçüncü elementlər isə müvafiq kassa hesabatlarının tərtib 

edilmıəsinə xidmət edir. Burada verilmiş “Ümumi hesabat” elementinin 

funksiyasını, eyni zamanda proqramın giriş vəziyyətində aktivləşdirilə bilən 

“Kassa” nişanı vasitəsi ilə də yuerinə yetirmək mümkündür.  

 “Əməliyyat” elementini aktivləşdirərkən ekranda seçilmiş hesabat dövründə 

qeydə alınmış kassa əməliyyatlarının zəruri parametləri əks etdirilmiş elektron 

cədvəl açılır. Bu cədvəldə kassa əməliyyatını əks etdirən sənədin nömrələri, 

əməliyyatın tarixi, debetləşən və kreditləşən hesabların nömrələri , bölmə adı, 

əməliyyatın məzmunu, eləcədə manatla və secilmiş hər hansı xarici valyuta ilə 

bağlı məbləği əks olunur. 

 Dialoqun bütün xanalarında müvafiq məlumatlar əks etdirildikdən sonra, 

“Çap” düyməsini basaraq tərtib olunmuş sənədi çap etmək, “OK” düyməsini 

basaraq, müvafiq kassa əməliyyatını “Əməliyyat” cədvəlinə daxil etmək lazımdır.  

 Proqrmda kassa əməliyyatlarına dair iki növ hesabat tərtib edilməsi 

imkanı nəzərdə tutulmuşdur.  

- Ümumi hesabat 
- Günlər üzrə hesabat 

Bu hesabat növləri müvafiq olaraq alt menyuda verilmiş elementlərdən istifadə 

etməklə tərtib edilir.  

 “Ümumi hesabat” elementini aktivləşdirərkən, ekranda verilmiş hər hansı bir 

hesabat dövrünə aid kassa əməliyyatlarını özündə əks etdirən hesabatın tərtib 

edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş “Kassa hesabatı” dialoqu acılır. Dialoqda 

tənzimlənmiş kassa hesabatını çap etmək üçün “Çap” düyməsini basmaq, 

proqramin giriş vəziyyətiə qayıtmaq üçün isə “Çıxış” düyməsini basmaq 

lazımdır.  

 Dialoqda hər hansı bir gün üzərə kassa hesabatının parametrlərini almaq 

üçün “Tarix” xanalarının hər ikisində həmin günün tarixini daxil etmək, “Hesab 
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№” xanasında 221  №-li “Kassa” hesabını əks etdirmək, “Valyuta” xanasında 

kassa əməliyyatlarının aparılmış olduğu valyutanın növ nişanını, bu halda 

“AZM” secmək və “Valyutaya çecirmək” xanasında hesabatın manatla yanaşı 

digər ikinci valyuta ilə də alınmasını təmin etmək üçün ( əgər lazım gələrsə) 

müvafiq valyuta növü nişanı seçərək “OK” düyməsini basmaq lazımdır. 

 Bu zaman dialoqun günlər əks olunan “Tarix” pəncərəsində yuxarıda 

müəyyən edilmiş günün tarixi, cədvəl hissəsində isə həmin günə aid kassa 

əməliyyatları əks olunacaqdır. “Çap” düyməsini bsamaqla tənzimlənmiş kassa 

hesabatı çap olunur.  

Bildiyimiz kimi müəssisənin òÿñÿððöôàò ôÿàëèééÿòèíäÿ ÿñàñ éåðëÿðäÿí 

áèðèíè ìàëñàòàí âÿ ìàëàëàíëàðëà ùåñàáëàøìà ÿìÿëèééàòëàðû òóòóð. Áåëÿ 

ÿìÿëèééàòëàð ÿñàñÿí 2 ôàçàäàí èáàðÿò îëóá, ìàääè äÿéÿðëèëÿðèí àëûíìàñû âÿ 

áóíà ìöâàôèã îëàðàã, ïóë âÿñàèòèíèí þäÿíèëìÿñè ÿìÿëèééàòëàðûíäàí âÿ éà 

ìàääè äÿéÿðëèëÿðèí ñàòûëìàñû âÿ áóíà ìöâàôèã îëàðàã, ïóë âÿñàèòèíèí äàõèë 

îëìàñû ÿìÿëèééàòëàðûíäàí èáàðÿòäèð. Ìàëñàòàí âÿ ìàëàëàíëàðëà ùåñàáëàøìà 

ÿìÿëèééàòëàðû ìöâàôèã òÿñÿððöôàò ÿìÿëèééàòëàðûíûí õàðàêòåðèê õöñóñèééÿòëÿðèíÿ 

óéüóí ñÿíÿäëÿøäèðèëèð. Áåëÿ òÿñÿððöôàò ÿìÿëèééàòëàðûíäà ñàòûëìûø âÿ áóðàõûëìûø 

ìàääè äÿéÿðëèëÿðèí àäû, ìèãäàðû, ìÿáëÿüè âÿ ãèéìÿòè ìàëñàòàí òÿðÿôèíäÿí òÿðòèá 

åäèëÿí ùåñàá-ôàêòóðàäà ÿêñ åòäèðèëèð.  

Ìàëàëàíûí ìàëñàòàíà þäÿéÿ÷ÿéè ìÿáëÿü ùåñàá-ôàêòóðàíûí ñîíóíäà ðÿãÿìëÿ 

âÿ éàçû èëÿ ýþñòÿðèëèð. Áóíóíëà éàíàøû, ùåñàá-ôàêòóðàäà ìàëñàòàí âÿ ìàëàëàí 

ìöÿññèñÿëÿðèí öìóìè ýþñòÿðè÷èëÿðè (ðåêâèçèòëÿðè) äÿ ÿêñ îëóíóð. Ìàëàëàí 

ìöÿññèñÿëÿð îíà äàõèë îëìóø ùåñàá-ôàêòóðà ÿñàñûíäà þäÿíèø òàïøûðûüû òÿðòèá 

åäÿðÿê, àëûíìûø ìàääè äÿéÿðëèëÿðÿ ýþðÿ ìöâàôèã ïóë âÿñàèòèíè ìàëñàòàí 

ìöÿññèñÿíèí ùåñàáûíà êþúöðöð.  

Ìàëñàòàí âÿ ìàëàëàíëàðëà ùåñàáëàøìà ÿìÿëèééàòëàðûíûí óúîòó éóõàðûäà 

ýþñòÿðèëÿí ùåñàáëàøìà ñÿíÿäëÿðè ÿñàñûíäà àïàðûëûð. Ìàëñàòàíëàðëà ùåñàáëàøìà 

ÿìÿëèééàòëàðûíûí ñèíòåòèê óúîòó 531¹-li “Ìàëñàòàí âÿ ïîäðàòúûëàðà 

ãûñàìöääÿòëè êðåäèòîð áîðñëàðû” ùåñàáûíäà àïàðûëûð. Áó ùåñàá ïàññèâ îëóá, 

ìöÿññèñÿ òÿðÿôèíäÿí ìàëñàòàíëàðäàí ìàääè äÿéÿðëèëÿðèí, èøëÿðèí âÿ 

õèäìÿòëÿðèí àëûíìàñû ÿìÿëèééàòëàðû îíóí êðåäèòèíäÿ, îíëàðà àèä îëàí ïóë 
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âÿñàèòèíèí êþúöðöëìÿñè ÿìÿëèééàòëàðû èñÿ äåáåòèíäÿ ÿêñ îëóíóð. Áåëÿ êè, 

ìàëñàòàíäàí àëûíìûø ìàääè äÿéÿðëèëÿð (əsas vəsaitlər və qeyri-maddi 

aktivlər materiallar, mallar, taralar və s.) ìöâàôèã îëàðàã, 101 №-li “Ãåéðè-

ìàääè àêòèâëÿð”, 111№-li “Òîðïàã, òèêèëè âÿ àâàäàíëûãëàð”, 201№-li “Ìàòåðèàë 

åùòèéàòëàðû”, 205 ¹-li “Ìàëëàð” âÿ ñàèð ùåñàáëàðûí äåáåòèíÿ və 531№-li 

“Ìàëñàòàí âÿ ïîäðàòúûëàðà ãûñàìöääÿòëè êðåäèòîð áîðñëàðû” ùåñàáûíûí 

êðåäèòèíÿ ãåéä åäèëèð.  

Àëûíìûø ìàääè äÿéÿðëèëÿðÿ ýþðÿ ìöâàôèã ìàëñàòàí òÿøêèëàòëàðà ïóë âÿñàèòè 

þäÿíäèêäÿ, þäÿíèø ìÿáëÿüè 531¹-li “Ìàëñàòàí âÿ ïîäðàòúûëàðà ãûñàìöääÿòëè 

êðåäèòîð áîðñëàðû” ùåñàáûíûí äåáåòèíÿ âÿ þäÿìÿ ìÿíáÿéèíäÿí àñûëû îëàðàã, 

223¹-li “Áàíê ùåñàáëàøìà ùåñàáëàðû”, 224¹-li “Òÿëÿáëÿðÿ ÿñàñÿí âåðèëÿí äèýÿð 

áàíê ùåñàáëàðû”, 501 ¹-li “Ãûñàìöääÿòëè áàíê êðåäèòëÿðè” âÿ 401¹-li 

“Óçóíìöääÿòëè áàíê êðåäèòëÿðè” ùåñàáëàðûíäàí áèðèíèí êðåäèòèíÿ éàçûëûð.  

Ìàëñàòàíëàðëà ùåñàáëàøìà ÿìÿëèééàòëàðûíûí àíàëèòèê óúîòó Ê-15 ôîðìàëû 

êèòàáäà àïàðûëûð. Áó êèòàáäà ùÿð áèð ìàëñàòàí ìöÿññèñÿéÿ àéðû÷à àíàëèòèê ùåñàá 

àúûëûð. Áó àíàëèòèê ùåñàáëàðäà éàçûëûøëàð õÿòòè öñóëëà àïàðàëûð âÿ ìàääè 

äÿéÿðëèëÿðèí àïàðûëìàñû ÿìÿëèééàòëàðû èëÿ îíëàðûí þäÿíèëìÿñè ÿìÿëèééàòëàðû åéíè 

ñÿòèðäÿ ãàðøû-ãàðøûéà ãåéä îëóíóð. Ùÿð áèð ñÿòèðäÿ  ùåñàáëàøìà ÿìÿëèééàòëàðûíûí 

2 ôàçàñû: àëûíìà âÿ þäÿìÿ ÿìÿëèééàòû ÿêñ îëóíóð. Ãàðøû òÿðÿôè áîø ãàëàí õàíàëàð 

áàøà úàòìàìûø ùåñàáëàøìà ÿìÿëèééàòëàðû îëóá, îíëàðûí ãåéä îëóíìóø 

ìÿáëÿüëÿðè ìöâàôèã îëàðàã êîíêðåò ìàëñàòàí òÿøêèëàò öçðÿ äåáèòîð âÿ éà êðåäèòîð 

áîð÷ëàðûíû òÿøêèë åäèð. Ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, Ê-15 ôîðìàëû æóðíàëäà ãåéäëÿð 

ìàääè-ìÿñóë øÿõñëÿðèí ùåñàáàòëàðû âÿ îíëàðà ÿëàâÿ åäèëìèø ñÿíÿäëÿð öçðÿ 

àïàðûëûð.  

Ìàëàëàíëàðëà ùåñàáëàøìà ÿìÿëèééàòëàðûíûí ñèíòåòèê óúîòó 211¹-li “Àëû÷ûëàð 

âÿ ñèôàðèøúèëÿðèí ãûñàìöääÿòëè êðåäèòîð áîð÷ëàðû” ùåñàáûíäà àïàðûëûð. Áó 

ùåñàá ïàññèâ îëóá, ìàëëàðûí âÿ äèýÿð ìàääè äÿéÿðëèëÿðèí ñàòûøû âÿ 

áóðàõûëûøû ÿìÿëèééàòëàðû îíóí äåáåòèíäÿ, ìöâàôèã ïóë âÿñàèòèíèí äàõèë 

îëìàñû ÿìÿëèééàòëàðû èñÿ êðåäèòèíäÿ ÿêñ îëóíóð. Ìàëëàðûí âÿ äèýÿð ìàääè 

äÿéÿðëèëÿðèí ñàòûøû ÿìÿëèééàòëàðû 601¹-li “Ñàòûø” ùåñàáûíûí äåáåòèíäÿ âÿ ìàääè 

äÿéÿðëèëÿðèí íþâöíäÿí àñûëû îëàðàã, 201¹-li “Ìàòåðèàë åùòèéàòëàðû”, 204¹-li 
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“Ùàçûð ìÿùñóë”, 205¹-li “Ìàëëàð” ùåñàáëàðûíäàí áèðèíèí êðåäèòèíäÿ 

ÿêñ îëóíóð. Ñàòûëìûø ìàääè äÿéÿðëèëÿðÿ ýþðÿ àëû÷û ìöÿññèñÿäÿí äàõèë îëìàñû 

ýþçëÿíèëÿí ïóë âÿñàèòèíèí ìÿáëÿüè äåáèòîð áîð÷ó îëàðàã 211¹-li “Àëû÷ûëàð âÿ 

ñèôàðèøúèëÿðèí ãûñàìöääÿòëè êðåäèòîð áîð÷ëàðû” ùåñàáûíûí äåáåòèíÿ âÿ 601¹- 

ëè “Ñàòûø” ùåñàáûíûí êðåäèòèíÿ éàçûëûð.  

Êÿíàð éàøàéûø ìÿíòÿãÿñèíäÿ éåðëÿøÿí àëû÷ûëàðà ìàë âÿ ìÿùñóë ñàòûøû çàìàíû 

àëû÷û ìöÿññèñÿíèí öíâàíûíà ìàë ýþíäÿðèëìÿñè ÿìÿëèééàòû 205.5¹-li “Éîëà 

ñàëûíìûø ìàëëàð” ñóáùåñàáûíäà, ùàçûð ìÿùñóë ýþíäÿðèëìÿñè ÿìÿëèééàòû èñÿ 

204.2¹-li “Àëû÷ûëûðà ýþíäÿðèëìèø ìÿùñóë” ñóáùåñàáûíäà ÿêñ åòäèðèëèð. Áåëÿ 

êè, àëû÷û ìöÿññèñÿíèí öíâàíûíà ýþíäÿðèëìèø ìàëëàðûí ìÿáëÿüè îíëàðûí 

ìÿõàðè÷èíè òÿñäèãëÿéÿí ùåñàá-ôàêòóðà öçðÿ 205.5¹-li “Éîëà ñàëûíìûø ìàëëàð” 

ñóáùåñàáûíûí äåáåòèíÿ, 205¹-li “Ìàëëàð” ùåñàáûíûí ìöâàôèã ñóáùåñàáûíûí 

êðåäèòèíÿ éàçûëûð. Ùàçûð ìÿùñóëóí ýþíäÿðèëìÿñè ÿìÿëèééàòû èñÿ ìöâàôèã ùåñàá- 

ôàêòóðà öçðÿ 204.2¹-li “Àëû÷ûëûðà ýþíäÿðèëìèø ìÿùñóë” ñóáùåñàáûíûí 

äåáåòèíäÿ âÿ 204¹-li “Ùàçûð ìÿùñóë” ùåñàáûíûí òÿðêèáèíäÿ àúûëìûø 204.1¹-li 

“Èñòåùñàë îëóíìóø ìÿùñóë” ñóáùåñàáûíûí êðåäèòèíäÿ ÿêñ åòäèðèëèð.  

Ýþíäÿðèëìèø ìàääè äÿéÿðëèëÿðèí ìàëàëàíûí öíâàíûíäà ãÿáóë åäèëäèéèíè 

òÿñäèãëÿéÿí ñÿíÿäëÿð ÿñàñûíäà îíëàðûí ìÿáëÿüè 211¹-li “Àëû÷ûëàð âÿ 

ñèôàðèøúèëÿðèí ãûñàìöääÿòëè êðåäèòîð áîð÷ëàðû” ùåñàáûíûí äåáåòèíÿ âÿ 601No- 

ëè “Ñàòûø” ùåñàáûíûí êðåäèòèíÿ éàçûëûð. Áóíóíëà éàíàøû, ùÿìèí ìÿáëÿü 601No- 

ëè “Ñàòûø” ùåñàáûíûí äåáåòèíÿ âÿ 205.5¹-li “Éîëà ñàëûíìûø ìàëëàð” 

ñóáùåñàáûíûí âÿ éàõóä 204.2¹-li “Àëû÷ûëûðà ýþíäÿðèëìèø ìÿùñóë” ñóáùåñàáûíûí 

êðåäèòèíÿ éàçûëûð.  

Ùÿìèí äÿéÿðëèëÿðÿ ýþðÿ ïóë âÿñàèòè áàíêäàêû ùåñàáëàøìà ùåñàáëàðûíà äàõèë 

îëäóãäà, ùÿìèí ìÿáëÿü 223¹-li“Áàíê ùåñàáëàøìà ùåñàáëàðû” ùåñàáûíûí 

äåáåòèíÿ âÿ 211¹-li “Àëû÷ûëàð âÿ ñèôàðèøúèëÿðèí ãûñàìöääÿòëè êðåäèòîð áîð÷ëàðû” 

ùåñàáûíûí êðåäèòèíÿ éàçûëûð.  

Ìöÿññèñÿäÿ áàø âåðìèø ùåñàáëàøìà ÿìÿëèééàòëàðûíûí èúÿðèñèíäÿ ìöùöì 

éåðëÿðäÿí áèðèíè äÿ òÿùòÿëùåñàá øÿõñëÿðëÿ ùåñàáëàøìà ÿìÿëèééàòëàðû òóòóð. 

Òÿùòÿëùåñàá øÿõñëÿð äåäåêäÿ, ìöÿééÿí òàïøûðûüû éåðèíÿ éåòèðìÿê öúöí 

ìöÿññèñÿäÿí ïóë âÿñàèòè âåðèëìèø ÿìÿêäàø áàøà äöøöëöð. Ìöàñèð äþâðäÿ 
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èøúèëÿðèí åçàìèéÿòÿ ýþíäÿðèëìÿñè, ìÿùñóëëàðûí òÿäàðöêö âÿ àëûøû, àéðû-àéðû 

è÷òèìàè èàøÿ ìöÿññèñÿñèíèí òÿñÿððöôàò ôÿàëèééÿòèíèí òÿøêèë åäèëìÿñè 

ìÿñÿëÿëÿðèíè òÿùòÿëùåñàá øÿõñëÿð ùÿéàòà êåúèðèðëÿð.  

Òÿùòÿëùåñàá øÿõñëÿðëÿ ùåñàáëàøìà ÿìÿëèééàòëàðû îíëàðà ïóë âÿñàèòèíèí 

âåðèëìÿñè âÿ îíëàðûí áó âÿñàèòè íå÷ÿ õÿð÷ëÿìÿëÿðèíÿ äàèð òÿãäèì åòäèêëÿðè 

ùåñàáàò ÿñàñûíäà ùÿìèí âÿñàèòèí îíëàðûí öçÿðèíäÿí ñèëèíìÿñèíäÿí èáàðÿòäèð. 

Ìÿñÿëÿí, ìöÿññèñÿäÿ úàëûøàí èøúè âÿ ãóëëóãúóëàð åçàìèééÿòÿ ýþíäÿðèëäèêäÿ, 

ìöÿññèñÿ ðÿùáÿðèíèí ÿìðè ÿñàñûíäà îíà àâàíñ ôîðìàñûíäà ìöÿééÿí ãÿäÿð ïóë 

âÿñàèòè âåðèëèð. Åçàìèééÿò äþâðöíäÿ ùÿìèí ìÿáëÿü åçàìèééÿò õÿð÷ëÿðèíèí 

íîðìàëàðûíà óéüóí õÿð÷ëÿíèð âÿ åçàìèééÿò áàøà úàòäûãäàí ñîíðà èøúè 

ìöÿññèñÿíèí ìöùàñèáàòûíà ìöâàôèã àâàíñ ùåñàáàòû òÿãäèì åäèð. Ùÿìèí ùåñàáàò 

ÿñàñûíäà åçàìèééÿò õÿð÷ëÿðèíèí íîðìàëàðûíà óéüóí îëàðàã, ìöâàôèã 

òÿùòÿëùåñàá øÿõñÿ âåðèëìèø ìÿáëÿü îíóí öçÿðèíäÿí ñèëèíèð. ßýÿð ùÿìèí øÿõñ 

íîðìàäàí àðòûã õÿð÷ÿ éîë âåðìèø îëàðñà, îíäà íîðìàäàí àðòûã õÿð÷ëÿíìèø 

ìÿáëÿü åçàìèééÿòÿ ýåòìèø øÿõñèí þç ùåñàáûíà þäÿíèëèð. Ùÿìèí øÿõñÿ âåðèëìèø 

òÿùòÿëùåñàá ìÿáëÿüèí àðòûã ãàëàí ùèññÿñè ìöÿññèñÿíèí êàññàñûíà ãàéòàðûëûð 

âÿ éà èøúèíèí ÿìÿê ùàããûíäàí òóòóëóð.  

Ìöàñèð äþâðäÿ òóðèçì, è÷òèìàè èàøÿ âÿ òÿäàðöê ìöÿññèñÿëÿðèíäÿ äÿ 

òÿùòÿëùåñàá øÿõñëÿðëÿ ùåñàáëàøìàëàð öçðÿ úîõñàéëû òÿñÿððöôàò ÿìÿëèééàòëàðû 

áàø âåðèð. Áó ìöÿññèñÿëÿðäÿ úàëûøàí ìàääè-ìÿñóë øÿõñëÿðÿ âÿòÿíäàøëàðûí 

ôÿðäè ùÿéÿòëÿðèíäÿí âÿ ôåðìåð òÿñÿððöôàòëàðûíäàí êÿíä òÿñÿððöôàòû 

ìÿùñóëëàðû òÿäàðöê åòìÿê öúöí ìöÿééÿí ìÿáëÿüäÿ ïóë âÿñàèòè âåðèëèð. Îíëàð 

ìöÿééÿí äþâð ÿðçèíäÿ òÿäàðöê åòäèêëÿðè êÿíä òÿñÿððöôàòû ìÿùñóëëàðûíû 

ìöâàôèã ãàéäàëàð öçðÿ ìöÿññèñÿéÿ ìÿäàõèë åäÿðÿê, åéíè çàìàíäà ìöùàñèáàòà 

ïóë âÿñàèòèíèí õÿð÷ëÿíìÿñèíÿ äàèð ùåñàáàò âåðèðëÿð. Ùÿìèí ùåñàáàòäà ÿêñ 

åòäèðèëìèø ìÿëóìàòëàðà ÿñàñÿí õÿð÷ëÿíìèø ïóë âÿñàèòè òÿùòÿëùåñàá øÿõñèí 

öçÿðèíäÿí ñèëèíèð.  

Òÿùòÿëùåñàá øÿõñëÿðëÿ ùåñàáëàøìà ÿìÿëèééàòëàðûíäà ÿí úîõ òÿðòèá åäèëÿí 

ñÿíÿäëÿð êàññà ìÿõàðè÷ îðäåðè, àâàíñ ùåñàáàòû âÿ åçàìèééÿò ñÿíÿäëÿðèäèð. 

Ùÿìèí ñÿíÿäëÿð ÿñàñûíäà òÿùòÿëùåñàá øÿõñëÿðëÿ ùåñàáëàøìà ÿìÿëèééàòëàðûíûí 

óúîòó 244¹-li “Òÿùòÿëùåñàá ìÿáëÿüëÿð” ùåñàáûíäà àïàðûëûð. Áó ùåñàáûí 
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äåáåòèíäÿ òÿùòÿëùåñàá ìÿáëÿüëÿðèí àúûëìàñû, éÿíè êàññàäàí òÿùòÿëùåñàá 

øÿõñëÿðÿ ïóë âÿñàèòè áóðàõûëìàñû ÿìÿëèééàòëàðû, êðåäèòèíäÿ èñÿ ùÿìèí 

âÿñàèòèí áàüëàíìàñû, õÿð÷ëÿíìÿñè âÿ òÿùòÿëùåñàá øÿõñèí öçÿðèíäÿí ñèëèíìÿñè 

ÿìÿëèééàòëàðû ÿêñ åòäèðèëèð.  

Òÿùòÿëùåñàá øÿõñÿ êàññàäàí ïóë áóðàõûëäûãäà, îíóí ìÿáëÿüè 244¹-li 

“Òÿùòÿëùåñàá ìÿáëÿüëÿð” ùåñàáûíûí äåáåòèíÿ âÿ 221¹-li “Êàññà” ùåñàáûíûí 

êðåäèòèíÿ éàçûëûð. Åçàìèééÿòäÿ îëìóø øÿõñèí àâàíñ ùåñàáàòû öçðÿ åçàìèééÿò 

õÿð÷è ñèëèíäèêäÿ, îíóí ìÿáëÿüè ìöÿññèñÿíèí õÿð÷ âÿ ìÿñðÿôëÿðèíèí ùàíñû 

ùåñàáëàðäà óúîòà àëûíìàñûíäàí àñûëû îëàðàã, 121¹-li “Äàøûíìàç ÿìëàêà 

èíâåñòèñèéàëàð”, 202¹-li “Èñòåùñàëàò ìÿñðÿôëÿðè”, 711¹-li “Êîììåðñèéà 

õÿð÷ëÿðè” âÿ 721¹-li “Èíçèáàòè õÿð÷ëÿð” ùåñàáëàðûíäàí áèðèíèí äåáåòèíÿâÿ 

244¹-li “Òÿùòÿëùåñàá ìÿáëÿüëÿð” ùåñàáûíûí êðåäèòèíÿ éàçûëûð. Êÿíä 

òÿñÿððöôàòû ìÿùñóëëàðûíûí òÿäàðöêö çàìàíû òÿùòÿëùåñàá ìÿáëÿü ñèëèíäèêäÿ, 

îíóí ìÿáëÿüè 531¹-li “Ìàëñàòàí âÿ ïîäðàòúûëàðà ãûñàìöääÿòëè êðåäèòîð 

áîð÷ëàðû” ùåñàáûíûí äåáåòèíÿ âÿ 244¹-li “Òÿùòÿëùåñàá ìÿáëÿüëÿð” ùåñàáûíûí 

êðåäèòèíÿ éàçûëûð.  

Ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, åçàìèééÿò õÿð÷ëÿðè ìöâàôèã íîðìàëàð ÿñàñûíäà 

ñèëèíèð âÿ ùÿìèí íîðìàëàð Àçÿðáàé÷àí Ðåñïóáëèêàñû Ìàëèééÿ Íàçèðëèéè 

òÿðÿôèíäÿí ìöÿééÿíëÿøäèðèëèð. Ùàë-ùàçûðäà ãöââÿäÿ îëàí åçàìèééÿò õÿð÷ëÿðè 

íîðìàëàðû Àçÿðáàé÷àí Ðåñïóáëèêàñû Íàçèðëÿð Kabinetinin 25 éàíâàð 2008-cè èë 

òàðèõëè, 14 ñàéëû ãÿðàðû ÿñàñûíäà ìöÿééÿí åäèëìèø âÿ 1 ìàðò 2008-cè èëäÿí 

òÿòáèã åäèëèð.  
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NƏTİCƏ 

1. Müəssisə və təşkilatlarda öhdəliklərin uçotunu daha da yaxşılaşdırmaq 

üçün aktivlərin, öhdəliklərin, kapitalın, hesablaşmaların, gəlirlərin və xərclərin 

uçotu üzrə yeni təlimatlar hazırlanmalı.  

2. Müəssisədə öhdəliklərin uçotunun tənzimlənməsi prosesinə hər şeydən 

əvvəl qüvvədə olan Vergi Məcəlləsi daha çox ciddi təsir göstərir. 

Vergi məcəlləsinin müxtəlif maddələrinin şəffaflığının artırılmasına xüsusi 

diqqət yetirilməli.  

3. Müəssisə, idarə, firma və təşkilatlar arasında hesablaşma 

münasibətlərinin mövcud qaydaya əsasən qeyri-nəğd qaydada ödəmə prinsipi 

əsasında həyata keçirilməsi, onların malik olduğu sərbəst pul vəsaitlərinin 

bankda sənədləşdirlməsi və hesablaşmalar üzərində pul vəsaitlərindən 

istifadəyə nəzarət sistemi müasir tələblər səviyyəsində qurulmalı.  

4. Müəssisələrin normal fəaliyyət göstərməsi, onların ödəmə qabiliyyətinin 

güclənməsi və rəqabətə tab gətirə bilməsi üçün bazar münasibətləri şəraitində 

uçotun digər sahələri kimi malsatan və malalanlar, müəssisə ilə büdcə arasında 

və s. cari öhdəliklər üzrə hesablaşmaların uçotu da təkmilləşdirilməli.  

5. Sahibkarlıq və kommersiya fəaliyyəti həyata keçirən müəssisələrdə 

maliyyə-istehsal-təsərrüfat əməliyyatları üzrə hesablaşmaların uçotunun 

səmərəli təşkili üçün onun təkmilləşdirilməsi.  

6. İcarəyə götürülən əmlakdan icarə öhdəlikləri və s. öhdəlikləri əks 

etdirmək üçün hesablar planına «Qazanılmamış sərvətlər» və yaxud «Avans 

qaydasında əldə olunan gəlirlər» adlı passiv hesab açmaq nəzərdə tutulmuşdur. 

Belə bir hesabın respublikanın uçot praktikasında  tətbiq olunması 

məqsədəuyğun olardı.  

7. Beynəlxalq standartlara görə borclu müəssisə maliyyə hesabatında 

qısamüddətli öhdəlikləri uzunmüddətli öhdəliklərə çevirmək imkanını, 
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respublika müəssisələrinə də şamil edilsə idi, onların maliyyə sabitliyinin təmin 

olunmasına əlverişli şərait yaranardı.  

8. Nəğdsiz hesablaşmaların həyata keçirilməsi zamanı hesablaşma 

sənədlərinin tərtibinə sərf olunan vaxt və əmək itkilərini aradan qaldırmaq üçün 

beynəlxalq təcrübədə istifadə olunan vahid hesablaşma sənədi kimi ödəmə 

tələbnamə tapşırıqlarından istifadə edilməsi daha məqsədəuyğun olardı.  

9. Uçotun aparılmasında əl əməyindən imtina etməklə uçotun 

keyfiyyətini və vaxt itkisini aradan qaldırmaq mümkündür. Fikrimizcə uçotun 

tamamilə avtomatlaşdırılmasını, komputerləşdirilməsini təmin etmək məqsədilə 

milli standartlara cavab verən mühasibat proqramlarının tətbiqi yolu ilə 

hesblaşmaların uçotunun aparılmasının səmərəliliyini və keyfiyyətini xeyli 

yüksəltmək olardı.  

10. Fikrimizcə, müasir şəraitdə müəssisənin debitor və kreditor 

borclarının idarə olunmasında və hesablaşma əməliyyatlarının həyata 

keçirilməsində operativ idarəetmə qərarlarının verilməsi, müəssisənin real 

maliyyə vəziyyəti barədə daha düzgün məlumatların olması rəhbərlik üçün 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də bu sahədə daxili auditin təşkil 

olunması daha məqsədəuyğun olardı.  

11. Milli Mühasibat Uçotu Standartlarınınn tələblərinə uyğun 

hesablaşma əməliyyatlarının və öhdəliklərin uçotunun təkmilləşdirilməsi, 

komputer texnologiyalarının tətbiq edilməsi daha məqsədəuyğundur. 
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