
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÜƏSSİSƏLƏRİN MÜHASİBAT 
UÇOTUNUN HESABLAR PLANI 

VƏ ONUN TƏTBİQİNƏ DAİR 
T Ə L İ M A T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TƏRƏQQİ MMC 
BAKI – 2003 



 
 
 
 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən işlənilmiş və 
müvafiq əmrlə təsdiq edilmiş «Müəsissələrin mühasibat uçotunun hesablar 
planı və onun tətbiqinə dair Təlimat» verilmişdir. 

Bu kitab maliyyə-təsərrüfat orqanlarının praktiki fəaliyyətində, 
habelə təhsil müəssisələrində yararlı bir vəsait kimi istifadə oluna bilər. 

Bu kitab 2 hissədən ibarətdir: 1-ci hissədə «Müəssisələrin 
mühasibat uçotunun hesablar planı və onun tətbiqinə dair Təlimat» (bu 
təlimata sahibkarlıq subyektlərində baş verən təsərrüfat əməliyyatlarının 
aparılması ilə bağlı mühasibat hesablarının  müxabirləşmələri əlavə 
edilməklə), 2-cü hissədə isə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 
İ-80 №-li 15 sentyabr 1995-ci il tarixli əmrinə əsasən təsdiq edilmiş «Müəs-
sisənin illik mühasibat hesabatları və onların tətbiqi Qaydaları» çap 
edilmişdir. 
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I HİSSƏ 
 

a) MÜƏSSİSƏLƏRİN  MÜHASİBAT  UÇOTUNUN  HESABLAR  PLANI 
VƏ  ONUN  TƏTBİQİNƏ  DAİR 

 
TƏLİMAT 

 
    Bu təlimat «Mühasibat uçotu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 

tələblərinə uyğun olaraq müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar planının tətbiqinə 
və təsərrüfat fəaliyyətindəki (maliyyə, təsərrüfat əməliyyatları və s.) eyni mənşəli faktların 
mühasibat uçotu hesablarında əks etdirilməsinə vahid münasibəti müəyyən edir.  

    Azərbaycan Respublikası  ərazisində mənfəətlə, yaxud mənfəətsiz işləmək 
məqsədilə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya başqa fəaliyyətlə məşğul olan, hüquqi şəxs sayılan, 
yaxud hüquqi şəxs sayılmayan, tabeçiliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq 
fəaliyyət göstərən bütün təsərrüfat subyektləri (müəssisələr, idarələr, təşkilatlar və 
başqaları) mühasibat uçotu aparmağa borcludur. 

    Mühasibat uçotu müəssisənin, idarənin, təşkilatın və bütün başqa təsərrüfat sub-
yektlərinin əmlakının, öhdəliklərinin, kapitalının, dövriyyə vəsaitlərinin və ümumiyyətlə bü-
tün maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin natural göstəricilər əsasında, pul ifadəsində, fasiləsiz, 
başdan-başa, sənədləşdirilmiş və mühasibat registirlərində qarşılıqlı əlaqələndirilmiş 
bütün təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat hesablarında ikili yazılış üsulu ilə qaydaya 
salınması sistemini özündə əks etdirir. 

    Mühasibat uçotu hesabı: - təsərrüfat əməliyyatları haqqında məlumatların və 
mühasibat uçotunda digər informasiyanın qruplaşdırılması və saxlaniası üçün vahid 
əsasdır. Mühasibat uçotunda sintetik hesab əmlakın, kapitalın, maliyyə nəticələrinin və s. 
müəyyən edilmiş növü üzrə təyin edilmiş əlamətlərinə görə ümumiləşdirilmiş məlumatların 
qruplaşdırılmasına xidmət edir. Analtik hesab isə sintetik hesabın daxilindəki şəxsi, 
material və başqa hesablardakı məlumatları daha təvsilatı ilə qruplaşdırır. Subhesablar 
qruplaşdırılmış analtik uçot məlumatlarını özündə əks etdirməklə sintetik hesabın bir 
hissəsidir. 

    Mühasibat uçotunun hesablar planı: - mühasibat uçotunun müəyyən edilmiş 
əlamətləri üzrə sintetik və subhesabların məcmusudur. 

    Azərbaycan Respublikasında vahid mühasibat uçotu və hesabatı sistemi 
yaratmaq, onu daim inkişaf etdirmək, təkmilləşdirmək və bu işlərə nəzarət etmək müfaviq 
orqanların iştirakı ilə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. 

    Azərbaycan Respublikası Milli Bankı, Dövlət Statistika Komitəsi, Nazirlər Kabineti 
yanında Dövlət Sığorta Nəzarəti, Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyi və Azərbaycan Respub-
likası qanunvericiliyinə müvafiq surətdə digər orqanlar Azərbaycan Respublikası  Maliyyə 
Nazirliyi ilə razılaşmaqla bankların, sığorta təşkilatlarının və bu kimi başqa dövlət 
orqanlarının həmçinin spesifiq funksiyaları yerinə yetirən digər təsərrüfat subyektlərinin 
mühasibat uçotu və hesablarını tənzimləyirlər. 

    Hesablar Planında nəzərdə tutulmuş subhesablardan təhlilin, nəzarəti və hesaba-
tın tələblərindən asılı olaraq istifadə edilməlidir. Müəsisələr həmin subhesablardan bəzilə-
rinin məzmununu dəqiqləşdirə, onları çıxara, birləşdirə, eləcə də əlavə subhesablar daxil 
edə bilərlər. 

    Analitik uçotun aparılması qaydası bu təlimatın və uçotun ayrı-ayrı bölmələri üzrə 
(əsas vəsaitlərin, istehsal ehtiyatlarının və s.  uçotu) normativ aktların müddəalarından 
asılı olaraq, müəssisə tərəfindən müəyyən edilir. 

    Bu təlimat banklardan və büdcə idarələrindən başqa mühasibat uçotunun 
aparılmasının əsas metodiki prinsipləri ilə əlaqədar məsələləri nizamlayır. Burada sintetik 
hesablar və onlara açılmış subhesabların qısa xarakteristikası verilir. Hesabların quruluşu 
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və təyinatı, onlarda ümumiləşdirilən faktların iqtisadi məzmunu və daha çox yayılmış 
əməliyyatların uçotu qaydası izah edilir. 

    Mühasibat uçotu hesablarının bölmələr üzrə təsviri hesablar planında nəzərdə 
tutulmuş ardıcıllıqla verilir. 

    Təlimatda hər bir sintetik hesab şərh edildikdən sonra onun digər sintetik 
hesablarla müxabirələşməsinin nümunəvi sxemi verilmişdir. Nümunəvi sxemdə 
müxabirələşməsi nəzərdə tutulmayan təsərrüfat fəaliyyəti faktları  baş verərsə, 
müəssisələr mühasibat uçotunun aparılmasının bu təlimatla müəyyən edilmiş əsas 
metodiki prinsiplərinə riayət etməklə müxabirələşdirilməyə əlavələr edə bilərlər. 

    Nazirliyin 26 fevral 1993-cü il tarixli  A-21 N: -li əmri ilə təsdiq edilmiş 
«Müəssisələrin maliyyə- təsərrüfatı fəaliyyətinin mühasibat uçotunun hesablar planı və 
onun tətbiqinə dair təlimat» yenisi ilə (bu təlimatla ) əvəz edildiyi üçün 01 yanvar 1996-cı 
ildən qüvvəsini itirmiş hesab edilir.                
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                 MÜƏSSİSƏLƏRİN MYHASİBAT UÇOTUNUN HESABLAR PLANI 
 
Sintetik hesabların adı, №-si və balansda 

yeri Subhesabların adı və №- si 

                                          1                                   2  
 

 
ƏSAS  VƏSAİTLƏR  VƏ  DİGƏR  UZUNMÜDDƏTLİ  QOYULUŞLAR 

      
          Əsas vəsaitlər                                           01  A     Əsas vəsaitlərin növləri üzrə  
 
Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi 
(amortizasiyası)                                                   02   P   1. Xüsusi əsas vəsaitlərin 
                                                                                             köhnəlməsi (amortizasiyası) 
                                                                                         2. Uzunmüddətə icarəyə götürül- 
                                                                                             müş əsas vəsaitlərin köhnəl- 
                                                                                             məsi (amortizasiyası) 
 
Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş 
əsas vəsaitlər                                                      03  A 
 
Qeyri-maddi aktivlər                                            04  A       Qeyri-maddi  aktivlərin  
                                                                                            növləri üzrə 
Qeyri-maddi aktivlərin amortiza 
siyası (köhnəlməsi)                                             05  P    
 
Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları                      06  A    1. Pay və səhmlər 
                                                                                        2. İstiqrazlar 
                                                                                        3. Verilmiş borclar 
 
Quraşdırılası avadanlıqlar                                   07  A    1. Öz ölkəsinin istehsalı olan 
                                                                                            quraşdırılası avadanlıqlar 
                                                                                        2. Xaricdən idxal edilən quraş- 
                                                                                            dırılası avadanlıqlar 
 
Kapital qoyuluşları                                              08  A    1. Torpaq sahələrinin əldə  
                                                                                            edilməsi 
                                                                                        2. Təbiətdən istifadə obyekt- 
                                                                                             lərinin əldə edilməsi 
                                                                                        3. Əsas vəsaitlər obyektlərin 
                                                                                            inşası  
                                                                                        4. Ayrı-ayrı əsas vəsait ob- 
                                                                                            yektlərin əldə edilməsi 
                                                                                        5. Əsas vəsaitlərin dəyərini 
                                                                                            artırmayan məsrəflər 
                                                                                         6. Qeyri-maddi aktivlərin  
                                                                                            əldə edilməsi  
                                                                                         7.Cavan heyvanların əsas sürüyə 
                                                                                             keçirilməsi 
                                                                                         8. Yaşlı heyvanların əldə  
                                                                                             edilməsi   
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                                                                                         9. Əvəzsiz alınmış heyvanların 
                                                                                              gətirilməsi 
 Daxil olası icarə öhdəlikləri                                  09  A 
 
 

İSTEHSAL EHTİYATLARI 
 
Materiallar                                                          10  A    1. Xammal və materiallar 
                                                                                        2. Satın alınmış yarımfabrikatlar 
və  
                                                                                            komplektləşdirici məmulatlar,            
                                                                                            konstruksiyalar və                                                                                  
                                                                                            detallar (hissələr) 
                                                                                        3. Yanacaq 
                                                                                        4. Tara və tara materialları 
                                                                                        5. Ehtiyat hissələri 
                                                                                        6. Sair materiallar 
                                                                                        7. Emal üçün kənara verilmiş 
                                                                                            materiallar  
                                                                                        8. Tikinti materialları 
Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə 
olan heyvanlar                                                   11  A  
 
Azqiymətli və tezköhnələn                                 12  A     1. Ehtiyatda olan  azqiymətli 
                                                                                             və tez köhnələn əşyalar 
                                                                                         2. İstismarda olan azqiymətli  
                                                                                             və tezköhnələn əşyalar 
                                                                                         3. Müvəqqəti (titulsuz) tikinti- 
                                                                                             lər 
Azqimətli və tezköhnələn 
əşyaların köhnəlməsi                                          13  P 
 
Maddi sərvətlərin yenidən  
qiymətləndirilməsi                                               14  A-P      
 
Materialların tədarükü 
və əldə edilməsi                                                  15  A 
                                                                                      
Materialların dəyərindəki 
kənarlaşmalar                                                     16  A-P 
………………………………………………………17 
 
………………………………………………………18 
Alınmış sərvətlər üzrə  
əlavə dəyər vergisi                                             19 A    1. Kapital qoyuluşları zamanı 
                                                                                           əlavə dəyər vergisi 
                                                                                       2. Alınmış qeyri-maddi aktivlər 
                        üzrə əlavə dəyər vergisi 
                   3. Alınmış material ehtiyatları 
                                                                                           üzrə əlavə dəyər vergisi 
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                                                                                       4. Alınmış azqiymətli və tezköh- 
                                                                                           nələn əşyalar üzrə əlavə dəyər 
                                                                                           vergisi 
                                                                                                                                                                                   

 
İSTEHSAL  MƏSRƏFLƏRİ 

 
Əsas istehsal                                                    20  A 
  
Öz istehsalının yarımfabrikatları                        21  A 
 
……..…………………………………………….. 22  
 
Köməkçi istehsalat                                            23  A 
 
…………………………………………………….24 
 
Ümumistehsalat xərcləri                                    25  A 
 
Ümumtəsərrüfat xərcləri                                    26  A 
 
…………………………………………………… 27  
 
İstehsalda zay                                                   28  A 
 
Xidmətedici istehsalat və təsərrüfat                  29  A 
 
Qeyri-əsaslı işlər                                               30  A     1. Müvəqqəti (titullu) tikinti- 
                                                                                          lərin inşası 
                                                                                      2. Müvəqqəti (titulsuz) tikinti- 
                                                                                          lərin inşası 
                                                                                      3. Sair qeyri-əsaslı işlər 
Gələcək dövrlərin xərcləri                                 31  A 
 
…………………………………………………… 32 
…………………………………………………… 33 
…………………………………………………… 34 
…………………………………………………… 35 
 
Bitməmiş işlər üzrə yerinə yetirilmiş 
mərhələlər                                                        36           İşlərin növləri üzrə 
 
Məhsul (iş, xidmət) buraxılışı                            37  A 
 
………………………………………………….. 38 
………………………………………………….. 39        
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HAZIR  MƏHSUL,  MALLAR  VƏ  SATIŞ 
 
Hazır məhsul                                                   40  A 
 
Mallar                                                              41  A    1. Anbarlarda olan mallar 
                                                                                     2. Pərakəndə ticarətdə olan 
                                                                                         mallar 
                                                                                     3. Dolu və boş taralar 
                                                                                     4. Satın alınan məmulatlar 
                                                                                     5. Kirayə əşyaları 
 
Ticarət əlavəsi (güzəştli)                                   42  A   1. Ticarət əlavəsi (güzəştli) 
                                                                                      2. Nəqliyyat xərclərini ödəmək 
                                                                                          üçün malsatanların güzəştləri 
Kommersiya xərcləri                                        43  A 
 
Tədavül xərcləri                                                44  A 
  
Yüklənmiş mallar                                              45  A                
 
Məhsul (iş, xidməti) satışı                                 46  A-P 
 
 
Əsas vəsaitlərin satışı və sair  
xaricolmaları                                                     47  A-P 
Sair aktivlərin satışı                                           48  A-P 
 
…………………………………………………..   49 
                                                  
                                                                     

 
PUL  VƏSAİTLƏRİ 

 
Kassa                                                               50  A 
Hesablaşma hesabı                                         51  A 
Valyuta hesabı                                                 52  A   1. Ölkə daxili valyuta hesabları 
                                                                                    2. Xaricdəki valyuta hesabları 
                                                                                    3. Məzənnə fərqləri 
 
……………………………………………….…. 53 
………………………………………………….. 54 
Banklarda olan xüsusi hesablar                      55  A   1. Akkreditivlər 
                                                                                    2. Çek kitabçaları 
 
Pul sənədləri                                                    56  A 
Yolda olan köçürmələr                                     57  A                                    
Qısamüddətli maliyyə 
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Qoyuluşları                                                       58  A   1. İstiqrazlar və digər qiymətli 
                                                                                         Kağızlar 
                                                                                     2. Depozitl 
                                                                                     3. Verilmiş borclar 
……………………………………………………59  A 
 

 
HESABLAŞMALAR 

 
Malsatan və podratçılarla  
hesablaşmalar                                                60  P 
 
Verilmiş avanslar üzrə  
hesablaşmalar                                                61  A 
 
Alıcılar və sifarişçilərlə  
hesablaşmalar                                                62  A-P  1. İnkasso qaydasında hesablaş- 
                                                                                          malar 
                                                                                      2. Planlı ödəmələr üzrə hesab- 
                                                                                          laşmalar 
                                                                                      3. Alınmış veksellər 
İddialar üzrə hesablaşmalar                            63  A 
 
Alınmış avanslar üzrə hesablaşmalar              64  P 
 
Əmlak və şəxsi sığorta üzrə  
hesablaşmalar                                                 65  A-P 
 
……………………………………………………66   
 
Büdcədənkənar ödənişlər üzrə 
hesablaşmalar                                                 67  P     Ödənişlərin növləri üzrə 
 
Büdcə ilə hesablaşmalar                                  68  P     Ödənişlərin növləri üzrə  
 
Sosial sığorta və təminat üzrə 
hesablaşmalar                                                 69  P   1. Sosial sığorta üzrə hesablaş- 
                                                                                        malar 
                                                                                    2. Pensiya təminatı üzrə hesab- 
                                                                                        laşmalar və başqaları 
Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə  
hesablaşmalar                                                 70  P 
 
Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar             71  A-P 
 
……………………………………………….….. 72  
Sair əməliyyatlar üzrə işçi 
heyəti ilə hesablaşmalar                                  73  A-P   1. Kreditə satılmış mallara  
                                                                                            görə hesablaşmalar 
                                                                            
 

1 2 
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                    2. Verilmiş borclar üzrə hesab- 
                                                                                             laşmalar 
                                                                                        3. Maddi zərərin ödənilməsi üzrə 
                                                                                            hesablaşmalar  
…………………………………………………… 74 
 
 
Təsisçilərlə hesablaşmalar                              75  A-P   1. Nizamnamə (yığım) kapitalı- 
                                                                                           na qoyuluşlar üzrə hesablaş- 
                                                                                           malar 
                                                                                        2. Gəlirlərin ödənilməsi üzrə  
                                                                                            hesablaşmalar 
Müxtəlif debidor və kreditorlarla 
hesablaşmalar                                                76  A-P 
 
 
………………………………………………….  77 
 
Törəmə (asılı) müəssisələrlə 
hesablaşmalar                                                78  A-P 
 
 
Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar                      79  A-P    1. Ayrılmış əmlak üzrə  
                                                                                        2. cari əməliyyatlar üzrə 
 

 
MALİYYƏ  NƏTİCƏLƏRİ  VƏ  MƏNFƏƏTİN  İSTİFADƏSİ 

 
Mənfəət və zərər                                            80  A-P 
 
Mənfəətin istifadəsi                                        81  A       1. Mənfəətdən büdcəyə ödəmələr 
                                                                                      2. Mənfəətin başqa məqsədlərə 
                                                                                          istifadəsi 
Qiymətləndirəcək ehtiyatlar                            82  P      1. Şübhəli borclar üzrə ehtiyatlar 
                                                                                      2. Qiymətdən düşən qiymətli 
                                                                                          kağızlara qoyuluşlar üzrə 
                                                                                          ehtiyatlar 
 
Gələcək dövrlərin gəlirləri                               83  P      1. Gələcək dövrlərin hesabına  
                                                                                          alınmış gəlirlər 
                                                                                       2. Keçmiş illərə aid müəyyən 
                                                                                           edilmiş əskikgəlmələr və  
                                                                                           itgilər üzrə daxil olası 
                                                                                           borclar 
                                                                                       3. Əksikgələn sərvətlərin balans 
                                                                                           dəyəri ilə günahkar şəxslərdən 
                                                                                           tutulası məbləğ arasındakı  
                                                                                           fərq 
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                                                                                      4. Məzənnə fərqi 
Sərvətlərin əskikgəlməsi və  
Xarabolmasından itkilər                                   84  A 
 
                                                                                   

KAPİTALLAR  (FONDLAR)  VƏ  EHTİYATLAR 
 
Nizamnamə  kapitalı                                       85  P 
 
Ehtiyat kapitalı                                                86  P 
 
Əlavə kapital                                                  87  P      1. Yenidənqiymətləndirmə  
                                                                                          nəticəsində əmlakın dəyə- 
                                                                                          rinin artması 
                                                                                      2. Emissiya gəliri  
                                                                                      3. Əvəzsiz olaraq alınmış sər- 
                                                                                           vətlər 
Bölüşdürülmüş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)                                       88  A-P  1. Hesabat ilinin bölüşdürül- 
                                                                                         məmiş mənfəəti (ödənilmə- 
                                                                                         miş zərəri) 
                                                                                      2. Keçmiş illərin bölüşdürül- 
                                                                                          məmiş mənfəəti (ödənilmə- 
                                                                                          miş zərəri)  
                                                                                      3. Yığım fondu  
                                                                                      4. Sosial sferaların fondu  
                                                                                      5. İstehlak fondları  
 
Qarşıdakı xərclər və ödəmələr 
üçün ehtiyatlar                                               89  P           Ehtiyatların növləri üzrə 
  
                                                                     

KREDİTLƏR  VƏ  MALİYYƏLƏŞMƏLƏR 
 
Qısamüddətli bank kreditləri                          90  P         Kreditlərin növləri üzrə  
…………………………………………   91   
 
Uzunmüddətli  bank  kreditləri                       92  P           Kreditlərin növləri üzrə 
 
İşçilər üçün bank kreditləri                             93  P           Kreditlərin növləri üzrə 
 
Qısamüddətli borclar                                      94  P                        
 
Uzunmüddətli borclar                                     95  P  
 
Məqsədli maliyyələşdirmələr və  
daxilolmalar                                                   96  P 
 
 

1 2 



 12 

 
 
İcarə öhdəlikləri                                              97  P 
 
…………………………………………………  98   
…………………………………………………  99 
                                                               

 
BALANSARXASI   HESABLAR 

 
İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər                  001 
 
Məsuliyyətli mühavizəyə qəbul 
edilmiş mal-material qiymətləri                      002  
 
Emala qəbul edilmiş materiallar                     003 
 
Komissiyaya qəbul edilmiş mallar                  004 
 
Quraşdırılmağa qəbul edilmiş  
avadanlıqlar                                                    005 
 
Ciddi hesabat blankları                                    006 
 
Zərərə silinmiş ümidsiz debidor 
borcları                                                            007 
 
Alınmış ödənişlərin və öhdəliklərin 
təminatı                                                           008  
 
Verilmiş ödənişlərin və öhdəliklərin                009 
 
təminatı mənzil fondunun köhnəlməsi            014 
 
Zahirən abadlıq obyektləri və digər 
bu kimi obyektlərin köhnəlməsi                      015 
  
 



 13 

 
BÖLMƏ 1 

 
ƏSAS  VƏSAİTLƏR  VƏ  DİGƏR  UZUNMÜDDƏTLİ  QOYULUŞLAR 

 
    Bu bölmənin hesabları müəyyən edilmiş qaydalara müvafiq olaraq əsas vəsaitlərə 

aid edilən müəssisəyə məxsus əmək vəsaitlərinin, qeyri-maddi aktivlərin müəssisənin 
gələcəkdə uzunmüddətli qoyuluşlar adlanası digər uzunmüddətli xarakter daşıyan 
aktivlərinin mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdur.  
 

01 №-li  «ƏSAS VƏSAİTLƏR»  HESABI 
 

    01 №-li «Əsas vəsaitlər» hesabı müəssisənin mülkiyyətindəki istismarda, 
ehtiyatda olan, müvəqqəti dayandırılan, yaxud icarəyə verilən (uzunmüddətli icarəyə 
götürülənlərdən başqa) əsas vəsaitlərin mövcudluğu və hərəkətləri haqqında 
məlumatların ümumiləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Əsas vəsaitlərə aid edilən 
obyektlər və onların tərkibi qanunverici və digər normativ aktlarda nizamlanır. 

   Müəssisənin istehsal (xidmət) sferasında bir ildən çox iştirak edən, dəyəri normativ 
sənədlərlə tənzimlənən, köhnəldikcə öz dəyərini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
normalarla hissə-hissə məhsulun (xidmətin) dəyərinə keçirən, istehsal (xidmət) 
prosesində öz natural formasını saxlayan əmək vasitələri əsas  vasitələr adlandırılır. 

   Binalar, qurğular, ötürücü qurğular, iş-güc maşınları (avadanlıqları), ölçü 
tənzimləyisi cihazlar (qurğular), hesablama texnikası, nəqliyyat vəsaitləri, alətlər, 
istehsalat-təsrrüfat inventarları (ləvazimatları), işçi-məhsuldar heyanlar, çoxillik əkmələr, 
daxili təsərrüfat yolları, öz mülkiyyəti olan torpaq sahələri, torpaqların yaxşılaşdırılmasına 
(meliorasiya, qurudulma, irriqasiya və s.), həmçinin başqa işlərə (məqsədlərə) qoyulan 
kapital qoyuluşları və başqa vəsaitlər (əmək vəsaitləri) əsas vəsaitlərə aid edilir. 

   Bu təlimatla infilyasiyanın sürətini nəzərə alaraq 01 yanvar 1996-cı ildən sonra 
alınan əsas vəsaitlərin vahidinin və dəstinin dəyərinin minimum həddi  500 000 manat 
həcmində limitləşdirilir. 

   01 yanvar 1996-cı ilədək müəssisənin 01 №-li «Əsas vəsaitlər» hesabında uçota 
alınan vəsaitlər müəssisənin əsas vəsaitləridir. İnfilyasiyanın surətindən asılı olaraq əsas 
vəsaitlərin dəyərinin minimum həddinin limiti hər dəfə dəyişdirildikcə onların balansda 
yerini dəyişmək olmaz. 

   Müəssisənin 01 №-li «Əsas vəsaitlər» hesabında müxtəlif səbəblərdən  əsas 
vəsait kimi uçota alınan bəzi lüzumsuz (faktiki olaraq istehsal / xidmət / sferasında əsas 
vəsait kimi iştrak etmə imkanı olmayan) vəsaitlər olarsa və onların əsas vəsaitlər 
sırasından çıxarılması zərurəti yaranarsa, o zaman müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq 
müəssisə rəhbəri bu barədə qərar qəbul edir. Bu qərar müəssisənin uçot siyasəti 
barədəki əmrində öz əksini tapmalıdır. 

   İcarəyə verilmiş binalar, qurğular, avadanlıqlar və digər əsas vəsaitlər üzrə başa 
çatdırılmış əsaslı məsrəflər icarəyə götürən tərəfindən faktiki xərclər məbləğində özünün 
əsas vəsaitlərinə daxil edilir (icarə müqaviləsində başqa şərtlər nəzərdə tutulmadıqda). 

   Müəssisənin öz mülkiyyətində olan torpaq sahələri uçotda onların alınmasına 
çəkilən faktiki xərclər üzrə əks etdirilir. 

   Əsas vəsaitlər uçotda ilkin dəyəri ilə, yəni onların alınmasına, quraşdırılmasına və 
hazırlanmasına çəkilən faktiki xərc məbləğində əks etdirirlir. Öz mülkiyyətində olan torpaq 
sahələrindən başqa əsas vəsaitlərin ilkin dəyəri onlar yenidən qiymətləndirildikdə, 
yenidən qurulduqda, onlarda yeni tikinti işləri aparıldıqda, onlarayeni avadanlıqlar 
quraşdırıldıqda və onların müvafiq obyektləri qismən ləğv edildikdə dəyişdirilə bilər. 

   Əsas vəsaitlərin satışı və s. xaric olması hallarında (əvəzsiz olaraq verilənlərdən 
və alınanlardan başqa) bu əməliyyatlar üzrə mənfəət, yaxud zərər müəssisənin təsərrüfat 
fəaliyyətinin nəticələrinə aid edilir. 
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   Aşağıdakılar əsas vəsaitlərə aid edimyərək müəssisələrdə dövriyyədəki 
vəsaitlərin, idarələrdə isə azqiymətli əşyaların və digər sərvətlərin tərkibində uçota 
alınırlar: 

   a) Dəyərindən asılı olmayaraq xidmət müddəti bir ildən az olan əşyalar; 
   b) İstehsal (xidmət) prosesində bir dəfə iştirak edən, öz dəyərini tamamilə 

məhsulun (xidmətin) dəyərinə keçirən və prosesdə natural formasını saxlamayan 
sərvətlər; 

   v) Dəyərindən və xidmət  müddətindən asılı olmayaraq  əsas vəsait sayılan kənd 
təsərrüfatı maşınlarından, alətlərindən, mexanikləşdirilmiş tikinti alətlərindən, işçi və 
məhsuldar heyvanlardan başqa xidmət müddətindən asılı olmayaraq vahidinin və dəstinin 
dəyəri 500 000 manatdan (bu hədd 01.01.1996-cı ildən sonra alınanlar üçündür) aşağı 
olan əmək əşyaları; 

   q) Dəyərindən və xidmət  müddətindən asılı olmayaraq balıq ovu alətlər (trallar və 
bütün növ torlar və s.) ; 

   d) Benzinmotorlu mişarlar, şaxdoğrayan maşınlar, çaylarda istifadə edilən axıtma 
trosları, mövsümü yollar, ağac daşıma üçün müvəqqəti asılma yollar, iki il müddətində 
istifadə etmək üçün meşələrdə olan müvəqqəti evlər, səyyar dartılıb aparılan  qızdırıcı  
evlər, qazanxana məntəqələri və başqa müvəqqəti mövsümü xarakterli vəsaitlər (əmək 
vəsaitləri) ; 

   e) Dəyərindən asılı olmayaraq fərdi sifarişlərin, yaxud məmulatların seryalı və 
kütləvi istehsalı üçün düzəldilmiş xüsusi mexanizmlər və alətlər; 

   ə) Vahidinin və ya dəstinin dəyərindən və xidmət müddətindən asılı olmayaraq 
xüsusi geyimlər, ayaqqabılar, həmçinin yataq ləvazimatları,  

   j) Vahidinin və ya dəstinin dəyərindən və xidmət müddətindən asılı olmayaraq 
müəssisələrdə işçilərə verilən xüsusi geyim formaları, səhiyyə, maarif, əhalinin sosial 
müdafiəsi və başqa büdcə idarələrində verilən geyimlər və ayaqqabılar; 

   z) Dəyəri kompleks tikinti quraşdırma işlərinin maya dəyərinə üstəlik xərclər kimi 
daxil edilən müvəqqəti (titulsuz) xüsusi düzəldilmiş mexanizmlər, qurğular və s. (tituldan 
kənar) tikintilər; 

   i) Anbarda əmtəə material qiymətlərinin saxlanmasında və ya texnoloji prosesdə 
iştirak edən vahidinin dəyəri 500 000 manatdan (bu hədd 01.01.1996-cı ildən sonra 
alınanlar üçündür) aşağı olan taralar; 

   k) Dəyərindən asılı olmayaraq kirayə vermək üçün təyin edilmiş əşyalar; 
   l) cavan və kökəldilməkdə olan heyvanlar, qüşlar, dovşanlar, xəzli heyvanlar, arı 

ailələri və təcrübə üçün saxlanılan heyvanlar; 
   m) Tinklikdə köçürmə məqsədilə əkilmiş çoxillik əkmələr; 

 
          01 №-li «əsas vəsaitlər» hesabında uçota alınan əmək vəsaitləri 

iqtisadiyyatda müvafiq təhlil aparmaq üçün aşağıdakı qaydada quruplaşdırılır. 
                    

                    Binalar; 
                    Qurğular (tikintilər); 
                    Ötürücü qurğular; 
                    Maşınlar və avadınlıqlar; 
                    Nəqliyyat vasitələri; 
                    İstehsalat alətləri (ləvazımatlari) və təsərrüfat inventarları; 
                    İşçi və məhsuldar heyvanlar; 
                    Kitabxana fondu; 
                    Sair əsas vəsaitlər. 

   Binalara: - Bütün növ istehsalat və təsərrüfat təyinatlı binalar, o cümlədən idarə 
heyətinin yerləşdiyi binalar, sosial-mədəni obyektlər, xəstəxana, poliklinika binaları, 
internat evləri, qocalar və əlillər evləri, uşaq müəssisələri, kitabxana, klub, muzey binaları, 
elmi-tədqiqat institutları, labaratoriyalar, sexlər və başqa istehsalatlar və təsərrüfatlar 
yerləşdikləri bütün növ binalar aiddir. 
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   Qurğulara (tikintilərə) : - vodakaçkalar (suçıxardanlar) , stadionlar, hovuzlar, yollar, 
körpülər xatirələr (heykəllər, lövhələr) , parkların hasarları, baxçalar və ictimai bağlar və 
bu kimi başqa qurğular (tikintilər) aiddir. 

   Ötürücü qurğulara: - elektrikötürücülər və xətlər. Transmissiyalar və boru kəmərləri  
və bunlara aid olan bütün növ aralıq avadanlıqları və qurğuları, bir sözlə istehlakçıya 
çatdırılacaq enerji, maye və qaz halındakı məhsulların ötürülməsində iştirak edən bütün 
növ avadanlıqlar, qurğular (bu kimi ötürücü qurğuların və avadanlıqların yerləşdiyi 
binalardan başqa) aiddir. 

   Maşın və avadanlıqlara: - güc maşınları və avadanlıqları, iş maşınları və 
avadanlıqları, ölçü cihazları, tənzimləyici cihazlar və qurğular, laboratoriya avadanlıqları, 
hesablama texnikası, tibbi avadanlıqlar və ayrı-ayrı qruplar üzrə başqa maşın və 
avadanlıqlar aiddir. Bunlar təqribən aşağıdakı qaydada qruplaşdırılır: 

1. Güc maşınları və avdanlıqlarına: - elektrik enerjisi və istilik hasil edən maşın – 
generatorlar və müxtəlif növ enerji (su enerjisi, külək enerjisi, istilik enerjisi, elektrik 
enerjisi və i. a.) hasil edən maşınmühərriklər və bu kimi başqa güc maşınları və 
avadanlıqları aiddir. 

2. İş maşınları  və avadanlıqlarına: - istehsalat prosesində mexaniki mühərriklərin, 
insan və heyvan gücünün kgməyi ilə əmək predmetlərinin yerdəyişməsinə və 
istehsalat xarakterli işlərin (xidmətlərin) görülməsində yaxud məhsul hazırlığı 
prosesində əmək predmetlərinə mexaniki, termiki və kimyəvi təsir göstərmək üçün 
nəzərdə tutulmuş maşınlar, aparatlar və avdanlıqlar aiddir. 

3. Ölçü cihazlarına: - dozatorlar, ampermetrlər, barometrlər, attmetrlər, suölçənlər, 
vakuumetrlər, vaporimetrlər, voltmetrlər, hündürlükölçənlər, qalvonometrlər, 
georeziya cihazları, hiqroskoplar, indikatorlar, kompaslar, manometrlər, 
xronometrlər, xüsusi tərəzilər. Kassa aparatları və başqa ölçü cihazları aiddir. 

4. Tənzimləyici cihazlar və qurğulara: - oksigenli tənəffüs cihazları,elektrik, pinevmatik 
və hidravlik qurğuları tənzimləyən cihazlar, avtomatik idarəetmə pultları, blakirovka 
və mərkəzləşdirmə aparatları, dispeçir nəzarəti üçün xətli qurğular və bu kimi başqa 
tənzimləyici cihazlar və qurğular aiddir. 

5. Laboratoriya avadanlıqlarına: - pirometrlər, nizamlayıcılar, kalorimetrlər, nəmliyi 
müəyyən edən cihazlar, distillə qazanları, laboratoriya koprları, mikroskoplar, 
termostatlar, stablizatorlar, sorucu şkaflar, mikraskoplar və başqa laboratoriya 
avadanlıqları aiddir. 

6. Hesablama texnikasına: - elektron-hesablayıcılar, idarəçi və analoji maşınlar, və 
qurğular və bu kimi başqa hesablama texnikası aiddir. 

7. Tibbi avadanlıqlara: - diş həkimləri üçün kreslolar, cərrahiyyə stolları, xüsusi 
avadanlıq bərkidilmiş çarpayılar, xüsusi dezinfeksiya avadanlıqları, qanköçürmə 
stansiyaları və bu kimi başqa tibbi avadanlıqlar aiddir. 

8. Sair maşın və avadanlıqlara: - yuxarıdakı qruplarda adları çəkilməyən maşınlar, 
aparatlar və avadanlıqlar, yəni idman meydançalarının, binalarının, stadionların 
avadanlıqları və idman alətləri, təhsil müəssisələrində, emalatxanalardakı, 
kabinetlərdəki, otaqlardakı avadanlıqlar, kinoaparatlar, işıqlandırma aparatları, 
səhnə avadanlıqları, musiqi alətləri, televizorlar, radioaparatlar, elmi-tədqiqat 
müəssisələri, və başqa müəssisələr üçün xüsusi elmi-tədqiqat avadanlıqları, 
avtomat, telefon stansiyalarının avadanlıqları, avtomabillərdə at arabalarında 
yerləşdirilən yanğınsöndürən maşınlar, avadanlıqlar, mexanikləşdirilmiş yanğın 
nərdivanları, paltaryuyan və paltartikən maşınlar, soyuducular, tozsoranlar və bu 
kimi başqa maşın və avadanlıqlar aiddir. 

 
         Nəqliyyat vasitələri aşağıdakı qruplara bölünür: 

        1. Dəmiryol, su, avtomabil nəqliyyatı vasitələri (eleklrovozlar, 
teplovozlar,paravozlar, motovozlar, motodrezinlər, vaqonlar, platformalar, sesternlər, 
teploxodlar, paraxodlar, dizel-elektroxodları, yedəklər, barjalar, barkalar, qayıqlar, 
xidmətedici və köməkçi gəmilər, xilasedici gəmilər, üzən körpülər, yelkənli gəmilər, yük və 
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minik avtomobilləri, qoşqular, öz yükünü boşaldan avtomobillər, avtrsesternlər, 
avtobuslar, traktorlar və bu kimi başqa nəqliyyat vasitələri), 

        2. Hava nəqliyyatı vasitələri (təyyarələr, vertalyotlar və başqaları). 
        3. Araba nəqliyyatı (araba, xizək və başqaları). 
        4. İstehsalat  nəqliyyatları (elektrokarlar, motorollerlər, velosebetlər və bşqaları). 
        5. Bütün növ idman nəqliyyatları (idman atlarından və başqa iş heyvanlarından 

başqa). 
         İstehsalat alətləri (ləvazimatları) və təsərrüfat inventarları aşağıdakı kimi 

qruplaşdırılır: 
         1. Alətlər – ümumi təyinatlı mexanikləşdirilmiş və mexanikləşdirilməmiş əmək 

vasitələri, həmçinin materiallar emal etmək məqsədilə maşınlara quraşdırılmış əmək 
predmetləri. Bunlara aiddir: - kəsmək, zərbə endirmək, əzmək və bərkitmək kimi işləri 
görmək üçün nəzərdə tutulmuş əl əməyi alətləri, elektrik enerjisinin, sıxılmış havanın və 
başqalarının vasitəçiliyi ilə işləyən mexanikləşdirilmiş əl əməyi alətləri (elektrik dreli, 
kraskault, elektroviğirator və başqaları) , həmçinin tikintiquraşdırma işlərində material 
emalı üçün uyğunlaşdırılmış bütün növ qurğular və başqaları (məngənələr, patronlar, 
mühərriklərə quraşdırılmış xüsusi bölücü başlıqlar və avtomobillərdə olan kardanvalını 
çevirmək üçün xüsusi qurğular və başqaları ). 

         2. İstehsalat inventarları və ləvazimatları: - iş vaxtı istehsalat əməliyyatlarının 
asan yerinə yetirlməsinə kömək etmək üçün nəzərdə tutulan istehsalat predmetləri (iş 
stolları,verstaklar, kafedralar, partalar və başqaları) , əməyin mühavizəsi üçün 
uyğunlaşdırılmış xüsusi avadanlıqlar, maye və dənəvər səpələnən şeylərin saxlanması 
üçün qablar (baklar, novlar,yeşiklər, hovuzlar, çənlər və başqaları) , ticarət şkafları və 
stelajları, inventar taralar, texniki təyinatlı predmetlər və başqaları istehsalat inventarları 
və ləvazımatlarına aiddir. 

         3. Təsərrüfat inventarları: - dəftərxana və təsərrüfat inventarları adı daşıyan 
predmetlər (müxtəlif dəftərxana mebelləri, daşınan sədlər, asılqanlar, qarderoblar, 
müxtəlif şkaflar, divanlar, stollar, kreslolar, yanmayan şkaflar, və yeşiklər, yazı makinaları, 
hektoqraflar və başqa əl ilə surətçoxaldan və nömrəvuran aparatlar, daşınan çadırlar, 
çarpayılar, xalçalar, portyerlər və başqa təsrrüfat inventarları, həmçinin yanğından 
mühavizə predmetləri (hidropultlar, stenderlər, əl nərdivanları və başqaları ) təsrrüfat 
inventarlarına aiddir. 

         İşçi və məhsuldar heyvanlar aşağıdakı qruplara bölünür: 
         1. İşçi heyvanlar: - atlar, öküzlər, dəvələr və başqa işçi heyvanlar (idman atları və 

bşqa nəqliyyat heyvanları da daxil olmaqla) işçi heyvanlara aiddir. 
         2. Məhsuldar və damazlıq heyvanlar: - inəklər, döl öküzləri, camışlar, döl kəlləri, 

döl ayğırları, ilxıya qoşulmuş damazlıq madyanlar, damazlıq dəvələr,döl nərləri, ana 
marallar, döl üçün erkək marallar, döl qabanları, damazlıq donuzlar, damazlıq qoyunlar, 
damazlıq keçilər, dölük qoçlar, döllük təkələr və başqaları məhsuldar və damazlıq 
heyvanlara aiddir. 

         Kitabxana fondu: - vahidinin (nüsxəsinin) qiymətindən asılı olmayaraq bütün növ 
elmi, bədii, tədris və xüsusi növ ədəbiyyatlar və başqa nəşrlər kitabxana fonduna aiddir. 

         Sair əsas vəsaitlər aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: 
         1. Çoxillik əkmələr: - yaşından asılı olmayaraq mədəni çoxillik əkmələr, bütün növ 

meyvə və giləmeyvə çoxillik əkmələri (ağaclar və kollar) , küçələrdə, meydanlarda, 
parklarda, bağlarda, müəssisələrin ərazi baxçalarında, yaşayış binalarının həyətlərində 
və bu kimi başqa yerlərdə əkilən yaşıllaşdırma və dekarativ çoxillik əkmələr, qumsallığın 
və sahillərin bərkidilməsi məqsədilə əkilən çoxillik əkmələr elmi-tədqiqat institutlarında, 
botanika bağlarında və bu kimi başqa yerlərdə tədqiqat və başqa məqsədlər üçün əkilən 
çoxillik əkmələr. 

         2. Torpaqların yaxşılaşdırılması üzrə əsaslı məsrəflər: - kapital qoyuluşu 
hesabına aparılan torpaq sahələrinin əkin üçün planlaşdırılması, ərazinin kötükdən 
təmizlənməsi və əkinə hazırlanması, sahələrin daşlardan, kəsəklərdən, alaqlardan və 
başqa lüzumsuz bitkilərdən təimzlənməsi, kiçik təpəciklərin düzəldilməsi, nohurların 
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təmizlənməsi və s. bu kimi torpaqların yaxşılaşdırılması işləri (tikinti əv quraşdırma işləri 
ilə əlaqəsi olmayan işlər) əsaslı məsrəflərə aiddir. 

         3. Muzey sərvətləri: - Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin müvafiq 
normativ sənədləri üzrə uçota alınan muzey sərvətləri (qiymətindən asılı olmayaraq). 

         4. Heyvanxanalarda və digər analoji təşkilatlarda olan dünya heyvanlarının 
eksponatları (qiymətindən asılı olmayaraq) ; 

         5. Dəyəri əsas vəsaitlərin dəyərini təyin edilmiş minimum həddinin 1/20 
hissəsindən çox olan səhnə vəsaitləri (dekorasiyalar, butaforlar, milli teatr, geyimləri, 
pariklər və başqa rekvizitlər).  

         6. Qiymətindən asılı olmayaraq nümunəvi layihələr üzrə sənədlər. 
         7. Tədris kinofilimləri, maqnit lentləri (diskləri), kasetlər və başqa texniki proqram 

daşıyıcıları (qiymətindən asılı olmayaraq). 
         8. Vahidinin və dəstinin dəyəri 500 000 manatdan yuxarı olan başqa inventarlar 

(uşaq oyuncaqları, xüsusi xizəklər və başqaları). 
         01 № -li «əsas vəsaitlər» hesabında aşağıdakılar da uçota alınmalıdır: 
         müəssisələrin istifadəsinə verilmiş torpaq, meşə və su sahələrinə,yeraltə 

sərvətlərəinventar xarakterli kapital qoyuluşları. Müəssisələrin istifadəsinə verilmiş torpaq, 
mehə və su sahələri, faydalı qazıntı hövzələrininözləri sistemli uçotda əks etdirilmir; 

Qeyd: Müvafiq qanunvericiliklə müəssisələrin istifadəsinə verilən torpaq, meşə və su sahələri 
faydalı qazıntı hövzələri 01 № -li «əsas vəsaitlər» hesabında xüsusi qaydada ayrıca uçota alınır. 

         İcarəyə götürlmüş əsas vəsaitlərin qurtarmış əsaslı işləri üzrə məsrəflər. Bu 
zaman icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər (uzunmüddətli icarəyə götürülənlərdən başqa) 
icarəçilər tərəfindən 001 «İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər» balansarxası hesabında 
uçota alınır. 

         01 № -li «əsas vəsaitlər» hesabında əsas vəsaitlər ilk dəyərli ilə uçota alınır. 
Həmin dəyərlər obyektlər üzrə belə müəyyən edilir: 

         təsisçilər tərəfindən müəssisəyə nizamnamə kapitalı kimi qoyulan obyektlər üçün 
– tərəflərin müqavilə qiyməti üzrə: 

         müəssisənin özündə hazırlanmış,həmçinin başqa müəssisə və şəxslərdən pulla 
alınmış obyektlər üçün – daşınma və quraşdırma üzrə xərclər də daxil edilməklə 
quraşdırılmış (tikilmiş), yaxud alınmış obyektlərə faktiki məsrəflərdən asılı olaraq; 

         dövlət orqanlarından maddi yardım kimi digər müəssisə və həxslərdə isə əvəzsiz 
alınmış obyektlər üçün – ekspert yolu ilə yaxud qəbul – təhvil sənədlərindəki məlumatlar 
üzrə müəyyən edilmiş dəyərlə. 

         Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi 02 № -li «əsas vəsaitlərin köhnəlməsi» 
(amortizasiyası) şesabında uçota alınmalıdır. 

         Təsisçilər tərəfindən müəssisədə nizamnamə kapitalı kimi qoyulan əsas vəsaitlər 
mədaxil edildikdə 01 № -li «əsas vəsaitlər» hesabının debitində və 75 № -li «Təsisçilərlə 
hesablaşmalar» hesabının kreditində əks etdirilir. 

         Müəssisənin özü tərəfindən yaradılmış, yaxud başqa müəssisə və şəxslərdən 
pulla alınmış əsas vəsaitlər mədaxil edildikdə 01 № -li  «əsas vəsaitlər» hesabının 
debetində və 08 № -li «Kapital qoyuluşları» hesabının kreditində əks etdirilir. 

         Dövlət orqanlarından maddi yardım kimi,digər müəssisə və şəxslərdən isə 
əvəzsiz alınmış əsas vəsaitlərin mədaxili 01 № -li «əsas vəsaitlər» hesabının debetində 
və 87 № -li «Əlavə kapital» hesabının (Əvəzsiz alınmış qiymətlilər subhesabı) kreditində 
əks etdirilir. 
         Əsas vəsait obyektləri təsərrüfatdan çıxan zaman (satıldıqda, silindikdə, əvəzsiz 
olaraq verildikdə və s.) onların ilk dəyəri 01 № -li «əsas vəsaitlər» hesabından 47 № -li 
«əsas vəsaitlərin satışı və sair xaric olmaları» hesabının debetinə silinir. Tamamilə xarb 
olmuş, yaxud çatışmayan əsas vəsaitlərin ilk dəyərlərinin silinməsi zamanı da bu cür 
yazılış tərtib edilir. 
         01 № -li «əsas vəsaitlər» hesabı üzrə analitik uçot əsas vəsaitlərin növləri və ayrı-
ayrı inventar obyektləri üzrə aparılır. Bu halda aparılan analitik uçot ölkə ərazisində və 



 18 

xaricdə olan əsas vəsaitlərin mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatların əldə 
edilməsinə imkan yaratmalıdır. 
 

01 № -li «əsas vəsaitlər» hesabı aşağıdakı hesablarla 
müxabirələşdirilir 

 
Debet üzrə 

 
01 Əsas vəsaitlər 
 
03 Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş əsas 
vəsaitlər         
 
08 Kapital qoyuluşları 
 
30 Qeyri əsaslı işlər 
 
75 Təsisçilərlə hesablaşmalar 
 
87 Əlavə kapital 
 
88  Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş) zərər 

Kredit üzrə 
 
01 Əsas vəsaitlər                                               
 
06 Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları 
 
09 Daxil olası icarə öhdəlikləri 
 
47 Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaric 
olmaları 
 
58 Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları 
 
87 Əlavə kapital 

 

 
  

02 № -li «ƏSAS VƏSAİTLƏRİN KÖHNƏLMƏSİ (AMORTİZASİYASI)» HESABI 
 

   02 № -li «Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)» hesabı müəssisəsinin öz 
mülkiyyətində olan və uzunmüddəicarəyə götürülən əsas vəsaitlərin köhnəlməsi 
(amortizasiyası) haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   Əsas vəsaitlərin tam bərpası üçün köhnəlmə (amortizasiyası) keçmiş SSRİ 
Nazirlər Sovetinin 22 oktyabr 1990-cı il tarixli 1072 № -li əmri ilə təsdiq edilmiş və 
Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 26 noyabr 1990-cı il tarixli 536 № -li qərarı ilə 
Azərbaycan SSR– də tətbiqinə icazə verilən «SSRİ Xalq təsərryfatında əsas fondların 
tam bərpasına hesablanan amortizasiya ayırmalarının vahid normaları» əsasında hər ay 
hesablanaraq məhsulun (işin, xidmətin) maya dəyərinəvə tədavül xərclərinə daxil edilir. 

   02 №-li «əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)» hesabına aşağıdakiı 
subhesablar açıla bilər: 

   02-1 «Xüsusi əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)» ; 
   02-2 «Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin köhnəlməsi 

(amortizasiyası)» 
   02-1 «Xüsusi əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)» subhesabında 

müəssisənin mülkiyyətində olan əsas vəsaitlərin köhnəlməsinin (amortizasiyası) hərəkəti 
uçota alınır. 

   02-2 «Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin köhnəlməsi 
(amortizasiyası)» subhesabında müəssisə tərəfindən uzunmüddətə icarəyə götürülmüş 
əsas vəsaitlərin köhnəlməsinin (amortizasiyasının) hərəkəti uçota alınır. 

   Əsas vəsaitlərə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş normalara hesablanmış köh-
nəlmə (amortizasiya) məbləği 02 № -li «Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)» 
hesabının kreditində, istehsal (tədavül) xərclərin uçota alan hesabların debetində əks etdirilir. 

   İcarəyə verilmiş əsasvəsaitlərə (uzunmüddətə icarəyə verilənlərdən başqa) 
hesablanmış köhnəlmə (amortizasiya) məbləğləri 02 № -li «Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi 
(amortizasiyası)» hesabının kreditində və 80 № -li «mənfəət və zərər» hesabının 
debetində əks etdirilir. 
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   Tam amortizasiya olunmuş əsas vəsaitlərə köhnəlmə hesablanmır. 
   Müəssisələrin mülkiyyətində olan əsas vəsait obyektləri təsərrüfatdan çıxdıqda 

(satıldıqda, silindikdə, əvəzsiz olaraq verildikdə və s.) onlara hesablanmış köhnəlmə 
məbləği 02 № -li «Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)» hesabının debetində və 
47 № -li «Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaric olmaları» hesabının kreditində əks etdirilir. 
Tamamilə xarab olmuş, yaxud çatışmayan əsas vəsaitlərə hesablanan köhnəlmə 
məbləğlərinin silinməsi zamanı da eyni yazılış tərtib edilir. 

   02 № -li «Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiya)»hesabı üzrə analitik uçot hər 
bir əsas vəsaitlərin növləri və ayrı-ayrı inventar obyektləri üzrə aparılır. 

 
02 №-li Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)» hesabı  

aşağıdakı hesablarla  müxabirələşdirilir: 
 

Debet üzrə 
 

02 Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi 
(amortizasiyası)  
 
03 Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş əsas 
vəsaitlər 
 
47 Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaric ol-
maları 

Kredit üzrə 
 

02 Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi 
(amortizasiyası) 
 

08 Kapital qoyuluşları 
 

20 Əsas istehsalat  
 

23 Köməkçi istehsalat 
 

25 Ümumistehsalat xərcləri 
 

26 Ümumitəsərrüfat 
 

29 Xidmətedici istehsalat və təsərrüfat 
 

31 Gələcək dövrlərin xərcləri 
 

43 Kommersiya xərcləri 
 

44 Tədavül xərcləri 
 

79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar 
 

80 Mənfəət və zərər  
 

81 Mənfəətin istifadə edilməsi 
 

88 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 
zərər) 
 

89 Qarşıdakı xərclər və ödəməkər üçün 
ehtiyatlar 

 
03 № -li «UZUNMÜDDƏTƏ İCARƏYƏ GÖTÜRÜLMÜŞ ƏSAS VƏSAİTLƏR» 

HESABI 
 
   03 № -li «Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər» hesabı müəssisələr 

tərəfindən uzunmüddətə icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin mövcudluğu və haqqında 
məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu hesabdan icarədar 
müəssisələrdə istifadə edilir.  

   İcarə müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq uzunmüddətə icarəyə götürülən 
gələcəkdə alınma hüququ olan, yaxud alınma hüququ olmayan, müqavilədə və ya icarəçi 
ilə icarədar arasındakı başqa razılaşma sənədlərində nəzərdə tutulmuş qiymətlərlə dəyəri 
ödənilərək icarəyə götürənin mülkiyyətinə keçən obyektlər (sənədlərdə nəzərdə tutulmuş 
icarə müddətindən asılı olaraq) icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərə aid edilir. 

   Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər 03 № -li «Uzunmüddətə icarəyə 
götürülmüş əsas vəsaitlər» hesabında icarəyə verən və icarədarlar arasında razılaşdırıl-
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mış qiymətlə uçota alınır. Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin köhnəlməsi 
(amortizasiyası) 02 № -li «Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)» hesabında uçota 
alınır. 

   Uzunmüddətə icarə şərti ilə müəssisəyə daxil olmuş əsas vəsaitlərin mədaxili 03 
№ –li «Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər» hesabının debetində və 97 № -li 
«İcarə öhdəlikləri» hesabının kreditində əks etdirilir. 

   Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin istifadəsinə görə icarəyə 
verənlərə çatası vəsaitlərin ödənişi  97 № -li «İcarə öhdəlikləri» hesabının debetində və 
pul vəsaitlərini uçota alan hesabların isə kreditində əks etdirilir. Uzunmüddətli icarə 
müqaviləsi üzrə hesablanmış faiz məbləği 97 №-li «İcarə öhdəlikləri»  hesabının 
kreditində və 81 № -li «Mənfəətin istifadəsi» hesabının debetində əks etdirilir.  

   İcarə müqaviləsinin şərtlərinə (yaxud icarə verənlərə icarədar arasındakı əlavə ra-
zılığa) görə icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər icarədarın mülkiyyətinə keçdikdə 01 №-li 
«Əsas vəsaitlər» hesabının debetində və 03 №-li «Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş 
əsas vəsaitlər» hesabının kreditində əks etdirilir. Bununla birlikdə bu əsas vəsait ob-
yektinin 02 № -li «Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)» hesabındakı köşnəlmə 
məbləği 02-2 «Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amor-
tizasiyası) subhesabından 02-1 «Xüsusi əsas vəsaitlərin köhnəlməsi» amortizasiyası sub-
hesabına köçürülür.  

   İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər müqavilə müddəti qurtardıqdan sonra icarəyə 
verənlərə qaytarılarsa, onda 02 №-li «Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)» 
hesabının debetində və 03 №-li «Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər» 
hesabınınkreditində yazılış aparılır. 

   Əgər icarəyə götürülmüş əsas vəsait obyekti icarə müqaviləsinin müddəti 
qurtarana qədər icarəyə verənə qaytarılarsa, 03 №-li «Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş 
əsas vəsaitlər» hesabının kreditinə, 02 №-li «Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amor-
tizasiyası)» hesabının (hesablanmış köhnəlmə məbləğində) və 97 № -li «İcarə 
öhdəlikləri» hesabının (obyektin istifadəsi üçün icarəyə verənə köçürülməmiş ödəniş 
məbləğində) debetində yazılış aparılır. 

   03 № -li «Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər» hesabı üzrə analitik 
uçot əsas vəsaitlərin növləri və ayrı-ayrı inventar obyektləri üzrə aparılır. 

 
03 № -li «Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər» hesabı  

aşağıdakı hesablarla  müxabirələşdirilir: 
 

                           Debet üzrə                                                      Kredit üzrə  
               97 İcarə öhdəlikləri                                          01 Əsas vəsaitlər 
                                                                                       02 Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi 
                                                                                             (amortizasiyası)  
                                                                                                         97 İcarə öhdəlikləri 
 

04 № -li «QEYRİ – MADDİ  AKTİVLƏR» HESABI 
 

   04 № -li «Qeyri-maddi aktivlər» hesabı müəssisələrinin mülkiyyətində olan qeyri- 
maddi aktivlərin mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. Obyektlərin qeyri-maddi aktivlərə aid edilmə qaydası və onların 
tərkibi qanunverici və başqa normativ aktlarla nizamlanır. 

   Müəssisəninin qeyri-maddi aktivlərinə təsərrüfat fəaliyyətində uzun müddət istifadə 
edilən, gəlir gətirən, torpaq sahələrindən, təbbi ehtiyatlardan (sərvətlərdən) istifadə 
hüquqları, patentlər, lisenziyalar ; «Nou-hau» , proqram məhsulları, inhisa və imtiyaz 
(üstünlük) hüquqları (xüsusi fəaliyyət növünə verilən lisenziyalar da daxil olmaqla), 
təşkilatı xərclər, ticarət markaları əmtəə nişanları və s. aiddir. 

   Qeyri-maddi aktivlər uçot və hesabatda onların alınmasına və planlı məqsədlərə 
işlənməsi üçün düzəldilib yararlı hala salınmasına çəkilən xərclərə (ilkin dəyərlə) əks 
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etdirilir və istifadə edildikcə onların dəyəri istismar müddətindən asılı olaraq müəssisə 
tərəfindən müəyyən edilmiş xüsusi köhnəlmə normaları əsasında hər ay (bərabər ölçüdə) 
köhnəlmə hesablanaraq məhsulun (işin xidmətin) maya dəyərinə, tədavül xərclərinə 
silinməklə ödənilir. Faydalı istifadə müddətini müəyyən etmək mümkün olmayan qeyri-
maddi aktivlər üzrə köhnəlmə normaları 10 il müddətinə (müəssisənin fəaliyyət 
müddətindən çox olmayaraq) müəyyən edilir. 

   Qeyri-maddi aktivlər 04 № -li «qeyri-maddi aktivlər» hesabında ilk dəyərlə uçota 
alınır. Bu dəyərlər obyektlər üzrə belə müəyyən edilir:  

   Təsisçilər tərəfindən müəssisəyə nizamnamə kapitalı kimi qoyulan obyektlər üçün 
tərəflərin razılığına əsasən; 

   Digər müəssisə və şəxslərdən pulla əldə edilmiş obyektlər üçün bu obyektlərin 
əldə edilməsi və hazır vəziyyətə gətirilməsi üzrə faktiki məsrəflərdən asılı olaraq; 

   Digər müəssisə və şəxslərdən əvəzsiz alınmış obyektlər üçün müəssisənin daim 
fəaliyyətdə olan qiymətlərinə komissiyasının müəyyən etdiyi dəyərlə. 

   Hesablanmış amortizasiya ayırmaları bir başa 04 № -li «Qeyri-maddi aktivlər» 
hesabının kreditinə (05 № -li «Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası» hesabından istifadə 
etmədən) silinən obyektlərdən başqa bütün qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası 05 № -li 
«Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası» hesabındauçota alınır. 

   Təsisçilər tərəfindən müəssisəyə nizamnamə kapitalı kimi qoyulan qeyri-maddi 
aktivlər mədaxil edildikdə 04 № -li «Qeyri-maddi aktivlər» hesabının debetində və 75 № -li 
«Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabının kreditində əks etdirilir. 

   Digər müəssisə və şəxslərin pulla əldə edilmiş qeyri-maddi aktivlər 04 № -li 
«Qeyri-maddi aktivlər» hesabının debetində və 08 № -li «Kapital qoyuluşları» hesabının 
kreditinə yazılmaqla mədaxil edilir. 

   Dövlət orqanlarından maddi yardım kimi, digər müəssisə və şəxslərdən isə 
əvəzsiz alınmış qeyri-maddi aktivlərin mədaxili 04 № -li «Qeyri-maddi aktivlər» hesabının 
debetində, 87 № -li «Əlavə kapital» hesabının kreditində əks etdirilir. 

   04 № -li «Qeyri-maddi aktivlər» hesabı üzrə analitik uçot qeyri-maddi aktivlərin 
növləri və ayrı-ayrı obyektləri üzrə aparılır. 

               
04 № -li «Qeyri-maddi aktivlər» hesabı aşağıdakı hesablarla 

müxabirələşdirilir: 
                 Debet üzrə                                                    Kredit üzrə 
         08 Kapital qoyuluşları                                      06 Uzunmüddətli maliyyə 
         50 Kassa                                                               qoyuluşları 
         51 Hesablaşma hesabı                                   48 Sair aktivlərin satışı 
         52 Valyuta hesabı                                           58 Qısamüddətli maliyyə 
         55 Banklarda olan xüsusi                                     qoyuluşları  
               hesablar                                                    87 Əlavə kapital 
         75 Təsisçilərlə hesablaşmalar 
         76 Müxtəlif debitor və kredi-     
              torlarla hesablaşmalar 
         87 Əlavə kapital 
         88 Bölüşdürülməmiş mənfəət 
              (ödənilməmiş zərər) 
 
           

05 № -li «QEYRİ-MADDİ  AKTİVLƏRİN  AMORTİZASİYASI  (KÖHNƏLMƏSİ) 
HESABI 

   05 № -li «Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası» (köhnəlməsi) hesabı müəssisənin 
mülkiyyətində olan qeyri-maddi ativlərin köhnəlməsi üzrə məlumatları ümumiləşdirmək 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
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   Qeyri-maddi aktivlərin köhnəlməsinin həcmi onların ilk dəyərindən və səmərəli 
istifadə müddətindən asılı olaraq (müəssisənin fəaliyyət müddətindən artıq olmayaraq) 
müəyyən edilmiş normalar üzrə hər ay hesablanır. 

   Səmərəli istifadə müddətini müəyyən etmək mümkün olmayan qeyri-maddi 
aktivlərin köhnəlmə norması, on il müddətinə müəyyən edilir (müəssisənin fəaliyyət 
müddətindən artıq olmayaraq). 

   Qeyri-maddi aktivlər üzrə hesablanmış köhnəlmə məbləği istehsal məsrəflərinin 
(tədavül xərclərinin) uçota alan hesabların debetində, 05 № -li «Qeyri-maddi aktivlərin 
amortizasiyası» (köhnəlməsi) hesabının kreditində əks etdirilir. Qeyri-maddi aktivlərin 
ayrı-ayrı obyektləri üzrə köhnəlmənin hesablanması onların səmərəli istifadə müddəti 
ərzində yerinə yetirilir. 

  Qeyri-maddi aktivlər xaric olduqda (satıldıqda, silindikdə, əvəzsiz olaraq verildikdə 
və s.) onlar üzrə hesablanmış köhnəlmə məbləği 05 № -li «Qeyri-maddi aktivlərin 
amortizasiyası» (köhnəlməsi) hesabının debetindən, 48 № -li «Sair aktivlərin satışı» 
hesabının kreditinə silinir. 

   05 № -li «Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası» (köhnəlməsi) hesabı üzrə analitik 
uçot qeyri-maddi aktivlərin növləri və ayrı-ayrı obyektləri üzrə aparılır.  
         

05 № -li «Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası  (köhnəlməsi)» hesabı  
aşağıdakı  hesablarla müxabirələşdirilir: 

 
                     Debit üzrə                                           Kredit üzrə  
        48 Sair aktivlərin satışı                           08 Kapital qoyuluşları 
                                                                                     20 Əsas istehsalat 
                                                                       23 Köməkçi istehsalat 
                                                                       25 Ümumistehsalat xərcləri  
                                                                       26 Ümumtəsərrüfat xərcləri  
                                                                       29 Xidmətedici istehsalat və təsərrüfatlar 
                                                                      31 Gələcək dövrlərin xərcləri  
                                                                      43 Kommersiya xərcləri  
                                                                      44 Tədavül xərcləri  
                                                                      79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar 
                                                                      80 Mənfəət və zərər 
 

06 № -li «UZUNMÜDDƏTLİ MALİYYƏ QOYULUŞLARI» HESABI 
   

   06 № -li «Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabı başqa müəssisələrin qiymətli 
kağızlarına, dövlət və yerli borclar üzrə faizli istiqrazlara, ölkə ərazisində yaradılmış digər 
müəssisələrin nizamnamə fondlarına, müəssisənin xaricdəki kapitalına və s. 
uzunmüddətli maliyyə qoyuluşlarının (investisiyanın), həmçinin müəssisənin digər 
müəssisələrə verdiyi borcların mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatları 
ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu zaman faizli istiqrazlara və s. bu kimi 
kağızlara qoyuluşlar, həmçinin digər müəssisələrə verilmiş borclar, ( onların müəyyən 
edilmiş ödəmə müddətləri bir ildən artıq olarsa) 06 № -li «Uzunmüddətli maliyyə 
qoyuluşları» hesabında uçota alınır. Ödəniş (satınalınma) müddəti müəyyən edilməyən 
qiymətli kağızlara (məsələn səhmlərə) qoyuluşlar, (həmin qoyuluşlar bir ildən artıq 
müddətə gəlir əldə etmək məqsədi ilə həyata keçirildikdə) 06 № -li «Uzunmüddətli 
maliyyə qoyuluşları» hesabında uçota alınır. 

   06 № -li «Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabı üzrə aşağıdakı subhesablar 
açıla bilər: 

               06 –1 «Pay və səhmlər» 
               06 –2 «İstiqrazlar» 
               06 –3 «Verilmiş borclar» və başqaları 
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   06 –1 «Pay və səhmlər» subhesabında səhmdar cəmiyyətlərin səhmlərinə, ölkə 
daxilində yaradılmış digər müəssisələrin (o cümlədən törəmə müəssisələrin) nizamnamə 
kapitalına, müəssisələrin) xaricdəki kapitallarına və s. uzunmüddətli qoyuluşların 
(investisiyalarının) mövcudluğu və hərəkəti uçota alınır. 

   06 –2 «İstiqrazlar» subhesabında dövlət və yerli borclar üzrə faizli istiqrazlara, 
həmçinin digər bu kimi qiymətli kağızlara uzunmüddətli qoyuluşların (investisiyaların) 
mövcudluğu və hərəkəti uçota alınır. 

   Səhmlər, istiqrazlar və s. qiymətli kağızlar 06 № -li «Uzunmüddətli maliyyə 
qoyuluşları» hesabına alış qiyməti ilə mədaxil edilir. 

   Müəssisələr tərəfindən həyata keçirilən uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları 06 № -li 
«Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabının debetində və həmin qoyuluşlar hesabına 
verilmiş qiymətləri uçota alan hesabların isə kreditində əks etdirilir. Məsələn, müəssisənin 
başqa müəssisələrdən aldığı qiymətli kağızlar 06 № -li «Uzunmüddətli maliyyə 
qoyuluşları» hesabının debetində, 51 № -li «Hesablaşmahesabı», 52 № -li «Valyuta 
hesabı», yaxud material və digər qiymətliləri uçota alan başqa hesabların kreditində (əgər 
qiymətli kağızların ödənilməsi, material və digər qiymətlilərin /pul vəsaitlərindən başqa/ 
satıcı müəssisələrin mülkiyyətində, yaxud istifadəsinəverilməsi yolu ilə aparılarsa) əks 
etdirilir. 

   Müəssisə tərəfindən köçürülən, lakin hesabat dövrü ərzində müəssisənin müvafiq 
hüququnu təsdiq edən, sənədləri alınmayan (səhmlər, istiqrazlar, başqa müəssisələrə 
edilən qoyuluşlar məbləğində şəhadətnamələr və s.) uzunmüddətli maliyyə qoyuluşlarının 
vəsaiti 06 № -li «Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabında ayrıca əks etdirilir. Əgər 
müəssisələrin aldıqları istiqrazlar və bunlara bənzər qiymətli kağızların alış dəyərləri 
onların nominal dəyərlərindən yüksək olarsa, onda hər dəfə onlar üzrə çatası gəlirləri 
hesablayarkən həmin kağızların alış və nominal dəyərləri arasındakı fərq məbləği silinir. 
Bu zaman 76 № -li «Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar» hesabının debetinə 
(qiymətli kağızlardan çatası gəlir məbləğində), 06 №- li «Uzunmüddətli maliyyə 
qoyuluşları» hesabının (alış və nominal dəyərləri arasındakı fərq məblğində) və 80 № -li 
«mənfəət və zərər» hesabının kreditinə (76 № -li «Müxtəlif debitor və kreditorlarla 
hesablaşmalar» və 06 № -li»Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları» hesablarına yazılan 
məbləğlər arasındakı fərq məbləğində) yazılış edilir. 

   Əgər müəssisə tərəfindən alınmış istiqrazların və bunlara bənzər qiymətli 
kağızların alış dəyəri onların nominal dəyərlərindən aşağı olarsa, onda hər dəfə onlar 
üzrə çatası gəliri hesablayarkən həmin qiymətli kağəzların alış və nominal dəyərləri 
arasındakı fərq məbləğində əlavə hesablama aparılır. Bu zaman 76 № -li «Müxtəlif 
debitor və kreditorlarla hesablaşmalar» hesabının (qiymətli kağızlar üzrə çatası gəlir 
məbləğində) və 06 №- li «Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabının (alış və nominal 
dəyərləri arasındakı fərq məbləğində) debetlərində və 80 № -li «mənfəət və zərər» 
hesabının (76 № -li «Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar» və 06 № -li 
«Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları» hesablarına yazılmış ümumi məbləğdə) kreditinə 
yazılış aparılır. 

   Yuxarıda göstərilən hər iki halda: 
   Hər dəfə qiymətli kağızlar üzrə müəssisəyə çatası gəlirləri hesalayarkən, silinəsi 

(əlavə hesablanası) alış və nominal dəyərləri arasındakı fərq məbləği, həmin kağızlar 
üzrə gəlirlərin müəyyən edilmiş ödəniş müddətləri və ümumi fərq məbləğindən asılı olaraq 
müəyyən edilir; 

   Qiymətli kağızların ödənişi (satınalınması) ərəfəsində onların 06 № -li 
«Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabına uçota alınan qiyməti nominal dəyərinə 
müvafiq olmlıdır. 

   06 № -li «Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabında uçota alınan qiymətli 
kağızların ödənişi (satınalınması) və satışı 48 № -li «Sair aktivlərin satışı» hesabının 
debetində və 06 № -li «Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabnın kreditində əks 
etdirilir. 
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   06 –3 «Verilmiş borclar» subhesabında müəssisə tərəfindən digər müəssisələrə 
verilmiş uzunmüddətli pul və digər borcların hərəkəti uçota alınır. Müəssisə tərəfindən 
digər müəssisələrə verilmiş, veksellərlə təmin edilmiş uzunmüddətli borclar bu 
subhesabda ayrıca uçota alınır. 

   Verilmiş borclar 06 № -li «Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabının 
debetində, 51 № -li «Hesablaşmahesabı», yaxud digər müvafiq hesabların kreditində əks 
etdirilir. Borcun qaytarılması 06 № -li «Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabının 
kreditində, 51 № -li «Hesablaşmahesabı» yaxud digər müvafiq hesabların debetində əks 
etdirilir.  

   06 № -li «Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabı üzrə analitik uçot 
uzunmüddətli maliyyə qoyuluşlarının növləri və onların qoyulduğu obyektlər (qiymətli 
kağız satan müəssisələr, müəssisənin iştriakçısı olduğu digər müəssisələr, borc alan 
müəssisələr və s.) üzrə aparılır. 

   Bu zaman analitik uçotun quruluşu həm ölkə ərazisində, həm də xaricdəki 
obyektlərə uzunmüddətli maliyyə qoyuluşlarının hərəkətinə dair məlumatların əldə 
edilməsini təmin edir. 

     
06 № -li «Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabı aşağıdakı  

hesablarla müxabirələşdirilir: 
 
                          Debet üzrə                                             Kredit üzrə  
     01 Əsas vəsaitlər                                                  48 Sair aktivlərin satışı 
     04 Qeyri-maddi aktivlər                                         51 Hesablaşma hesabı   
     07 Quraşdırılası avadanlıqlar                                 52 Valyuta hesabı  
     10 Materiallar                                                        58 Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları 
     12 Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar                  76 Müxtəlif debitor və kreditorlarla 
     20 Əsas istehsalat                                                     hesablaşmalar 
     23 Köməkçi istehsalat 
     29 Xidmətçi istehsalatlar və təsərrüfatlar 
    40 Hazır məhsul 
    41 Mallar 
    50 Kassa 
    51 Hesablaşma hesabı 
    52 Valyuta hesabı  
    75 Təsisçilərlə hesablaşmalar 
    80 Mənfəət və zərər 
    83 Gələcək dövrlərin gəlirləri  
    87 Əlavə kapital 
    88 Bölüşdürülməmiş mənfəət 
         (ödənilməmiş zərər)  
 
 

07 № -li  «QURAŞDIRILASI  AVADANLIQLAR»  HESABI 
 

   07 № -li «Quraşdırılası avadanlıqlar» hesabı quraşdırılması tələb olunan və 
tikilməkdə (yenidən qurulmaqda) olan kapital qoyuluşu obyektlərində qurulmaq üçün 
nəzərdə tutulan texnoloji,energetik və istehsalatavadanlıqların (emalatxana, sınaq 
qurğuları, laboratoriyalar üçün avadanlıqlar də daxil edilməklə) mövcudluğu və hərəkəti 
haqqında məlumatların ümumiləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu hesab tikinti 
aparan müəssisələr tərəfindən istifadə edilir.  

   Quraşdırılması tələb olunan avadanlıqlara, yalnız hissələri yığılıb binaların və 
tikintilərin bünövrəsinə, yaxud dayaqlarına, döşəmələrinə, mərtəbələrarsı arakəsmələrinə 
aə sair aparıcı konstruksiyalara bərkidildikdən sonra istifadəyə verilən avadanlıqlar, eləcə 
də belə avadanlıqların ehtiyat hissələrinin dəsti aiddir, bu cür avadanlıqların tərkibinə 
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quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulan nəzarət ölçü aparatları, yaxud digər cihazlar da daxil 
edilir. 

   07 № -li «Quraşdırılası avadanlıqlar» hesabında quraşdırılması tələb olunmayan 
avadanlıqlar: nəqliyyat vəsaitləri, sərbəst dayanan dəzgahlar, tikinti mexanizmləri, kənd 
təsrryfatı maşınları, istehsal alətləri, ölçü və digər cihazlar, istehsalat inventarları və s. 
uçota alınmır. Quraşdırılması tələb olunmayan avadanlıqların alınmasına çəkilən 
məsrəflər bilavasitə 08 № -li «Kapital qoyuluşları» hesabında, həmin avadanlıqlar anbara 
və ya başqa saxlama yerlərinə daxil olduqca əks etdirilir. 

   07 № -li «Quraşdırılası avadanlıqlar» hesabında avadanlıqlar əldə edilmə (tədarük) 
qiymətləri üzrə dəyəri və həmin qiymətlərin tədarükü və müəssisənin anbarlarına 
daşınması xərclərindən ibarət olan faktiki əldə edilmə (tədarük) maya dəyəri üzrə uçota 
alınır. 

   07 № -li «Quraşdırılası avadanlıqlar» hesabına aşağıdakı subhesablar açıla bilər: 
               07 –1 «Öz ölkəsinin istesalı olan quraşdırılası avadanlıqlar». 
               07 –2 «Xaricdən idxal edilən quraşdırılası avadanlıqlar». 
   Təsisçilərin qoyuluşu hesabına onların müəssisənin nizamnamə kapitalına verdiyi 

avadanlıqların mədaxili 07 № -li «Quraşdırılası avadanlıqlar» hesabının debetində və 75 
№ -li «Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabının kreditində əks etdirilir. 

   Başqa müəssisə və şəxslərdən pulla alınmış avadanlıqların 07 № -li «Quraşdırılası 
avadanlıqlar» hesabının debetində, 60 «Mal satan və podratçılarla hesablaşmalar və 
başqa hesabların kreditində əks etdirilir. 

   Quraşdırılmağa verilmiş avadanlıqların dəyəri 07 № -li «Quraşdırılası avadanlıqlar» 
hesabının kreditindən,08 № -li «Kapital qoyuluşları» hesabının debetinə silinir. Bu zaman 
tikinti aparan təşkilat tərəfindən tikinti meydançasına gətirilmiş quraşdırılması tələb olunan 
avadanlıqlar podratçılar tərəfindən 005 № -li «Quraşdırılmağa qəbul edilmiş avadanlıqlar» 
balansarxası hesabda uçota alınır. Bu avadanlıqların yaxud onların quraşdırılmağa 
verilmiş hissələrinin dəyəri podratçılar tərəfindən 005 № -li «Quraşdırılmağa qəbul edilmiş 
avadanlıqlar» hesabı üzrə balansarxası uçotdan çıxarılır. Podratçıya verilmiş, lakin daimi 
istismar yerində quraşdırılmasına başlanılmamış avadanlığın dəyəri tikinti apran təşkilatın 
uçotundan çıxarılmamalıdır.  

   07 № -li «Quraşdırılası avadanlıqlar» hesabı üzrə analitik uçot avadandıqlar 
saxlanan yerlərdə hər bir avadanlıq üzrə aparılır. 
               

07 № -li «Quraşdırılası avadanlıqlar» hesabı aşağıdakı  
hesablarla müxabirələşdirilir: 

  
                     Debet üzrə                                                           Kredit üzrə 
          

14 Maddi sərvətlərin yenidən-                               06 Uzunmüddətli maliyyə 
     qiymətləndirilməsi                                                  qoyuluşları 
15 Materialların tədarükü və                                  08 Kapital qoyuluşları  
     əldə edilməsi                                                    14 Maddi sərvətlərin yeni- 
23 Köməkçi istehsalat                                                 dən qiymətləndirilməsi 
50 Kassa                                                               30 Qeyri-əsaslı işlər 
55 Banklarda olan xüsusi                                      48 Sair aktivlərin satışı   
     hesablar                                                           58 Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları 

    60 Mal satan və podratçılarla                                63 İddialar üzrə hesablaşmalar 
         hesablaşmalar  
    63 İddialar üzrə hesablaşmalar                             79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar 
    69 Sosial sığorta və təminat üzrə                          80 Mənfəət və zərər 
         hesablaşmalar                                                                   
    70 Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti                        87 Əlavə kapital 
          ilə hesablaşmalar 
    71 Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaş- 
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          malar 
    75 Təsisçilərlə hesablaşmalar 
    76 Müxtəlif debitor və kredi- 
         torlarla hesablaşmalar 
    78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə 
          hesablaşmalar 
    79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar 
    80 Mənfəət və zərər 
    87 Əlavə kapital  
    88 Bölüşdürülməmiş mənfəət 
         (ödənilməmiş zərər)  
    92 Uzunmüddətli bank kreditləri     
  

08 № -li  «KAPİTAL QOYULUŞLARI» HESABI 
 

   08 № -li «Kapital qoyuluşları» hesabı tikinti aparan təşkilatın əsas vəsaitləri 
investisiya qoyuluşları, müəssisənin torpaq sahələrinə və təbiətdən istifadə obyektlərinə, 
qeyri-maddi aktivlərə investisiya qoyuluşları, eləcə də məhsuldar və iş heyvanlarından 
ibarət əsas sürünün yaradılması üzrə məsrəflərə (dəyərindən asılı olmayaraq 
müəssisənin dövriyyə vəsaitlərinə aid edilən quşlardan, xəz dərili heyvanlardan, ev 
dovşanlarından, arı ailələrindən, minik və keşikçi itlərdən və təcrübə heyvanlarından 
başqa) investisiya qoyuluşları haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. 
   08 № -li «Kapital qoyuluşları» hesabına aşağıdakı subhesablar açıla bilər: 
              08 –1 «Torpaq sahələrinin əldə edilməsi» 
              08 –2 «Təbiətdən istifadə obyektlərinin əldə edilməsi» 
              08 –3 «Əsas vəsait obyektlərinin inşası» 
              08 –4 «Ayrı-ayrı əsas vəsait obyektlərinin əldə edilməsi» 
              08 –5 «Əsas vəsaitlərin dəyərini artırmayan məsrəflər» 
              08 –6 «Qeyri-maddi aktivlərin əldə edilməsi» 
              08 –7 «cavan heyvanların əsas sürüyə keçirilməsi» 
              08 –8 «Yaşlı heyvanların əldə edilməsi» 
              08 –9 «Əvəzsiz alınmış heyvanların gətirilməsi» və başqaları 

 08 –1 «Torpaq sahələrinin əldə edilməsi» subhesabında müəssisənin mülkiyyətinə 
aid edilən torpaq sahələrinin əldə edilməsi üzrə məsrəflər uçota alınır. 

 08 –2 «Təbiətdən istifadə obyektlərinin əldə edilməsi» subhesabında müəssisənin 
mülkiyyətinə aid ediləntəbiətdən istifadə obyektlərinin əldə edilməsi üzrə məsrəflər uçota 
alınır. 

 08 –3 «Əsas vəsait obyektlərinin inşası» subhesabında əsaslı tikinti üzrə 
smetalarda, maliyyə-smeta hesablamaları və titul siyahılarında bina və qurğuların inşası, 
avadanlığın quraşdırılması üzrə məsrəflər, quraşdırılmağa verilmiş avadanlığın dəyəri və 
digər xərclər (tikintinin təsərrüfat və ya podrat üsulu ilə aparılmasından asılı olmayaraq) 
uçota alınır. 

 08 – 4 «Ayrı-ayrı əsas vəsait obyektlərininəldə edilməsi» subhesabında quraşdırıl-
ması tələb olunmayan avadanlıq, maşın, alət, inventar və digər əsas vəsait obyektlərinin 
əldə edilməsi üzrə məsrəflər uçota alınır. 

   08 –5 «Əsas vəsaitlərin dəyərini artırmayan məsrəflər» subhesabında müəyyən 
olumuş qayda üzrə əsas vəsait obyektinin ilk dəyərinə daxil edilməyən əsas vəsaitlərin 
inşası və alınması ilə əlaqədar məsrəflər uçota alınır. 

   08 –6 «Qeyri-maddi aktivlərin əldə edilməsi» subhesabında qeyri-maddi aktivlərin 
əldə edilməsi üzrə məsrəflər uçota alınır. 

   08 № -li «Kapital qoyuluşları» hesabının debetində tikinti aparan təşkilatın müəyyən 
olunmuş qayda üzrə əsas vəsait obyektlərinin ilk dəyərinə daxil edilən, eləcə də əsas 
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vəsaitlərin inşası və əldə edilməsi ilə əəlaqədar olan, lakin həmin obyektlərin ilk dəyərinə 
daxil edilməyən faktiki məsrəfləri əks etdirilir.  

   İstismara qəbul edilən, həmçinin digər müəssisə və şəxslərdən pulla alınan əsas 
vəsait obyektlərin dəyəri 08 № -li «Kapital qoyuluşları» hesabının kreditindən 01 № -li 
«Əsas vəsaitlər» hesabının debetinə silinir. Əsas vəsaitlərin inşası və əldə edilməsi ilə 
əlaqədar olan, lakin müəyyən edilmiş qayda üzrə əsas vəsait obyektlərinin ilk dəyərinə 
daxil edilməyən məsrəflər 08 № -li «Kapital qoyuluşları» hesabından 81 № -li «Mənfəətin 
istifadəsi» hesabının,  88 № -li «Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» 
hesabının, yaxud 96 № -li «Məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar» hesabının 
debetinə silinir. 

   08 –7 «cavan heyvanların əsas sürüyə keçirilməsi» subhesabında əsas sürüyə 
keçirilən cavan məhsuldar və iş heyvanlarının təsərrüfatda böyüdülməsi ilə əlaqədar 
məsrəflər uçota alınır.  

   08 –8 «Yaşlı heyvanların əldə edilməsi» subhesabında daşınma xərcləri də daxil 
edilməklə əsas sürü üçün əldə edilən yaşlı və iş heyvanlarının dəyəri uçota alınır. 

   08 –9 «Əvəzsiz alınmış heyvanların gətirilməsi» subhesabında digər 
müəssisələrdən əvəzsiz alınan yaşlı və iş heyvanlarının təsərrüfata gətirilməsi üzrə 
xərclər uçota alınır. 

   Əsas sürüyə keçirilən cavan heyvanlar faktiki maya dəyəri ilə qiymətləndirilir. Əsas 
sürüyə keçirilən bütün növlərdən olan cavan məhsuldar və iş heyvanları, onların ilin 
əvvəlindən olan balans dəyəri üzrə (ilin əvvəlindən heyvanların əsas sürüyə 
keçirilənədaək olan dövr ərzində çəki artımı, yaxud böyüməninin plan maya dəyəri əlavə 
edilməklə) 11 № -li «Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar» hesabından, 08 № 
-li «Kapital qoyuluşları» hesabının debetinə silinir. Bununla birlikdə cavan heyvanlar əsas 
sürüyə keçirilərkən, 01 № -li «Əsas vəsaitlər» hesabının debetinə və 08 № -li «Kapital 
qoyuluşları» hesabının kreditinə yazılış edilir. İlin axırında hesabat kalkulyasiyası tərtib 
edildikdən sonra il ərzində əsas sürüyə keçirilən cavan heyvanların yuxarıda göstərilən 
dəyəri ilə onun faktiki maya dəyəri arasındakı fərq əlavə olaraq, yaxud «storno, edilməklə 
11 № -li «Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar» hesabından 08 № -li «Kapital 
qoyuluşları» hesabına (01 № -li «Əsas vəsaitlər» hesabında heyvanların qiymətini 
dəqiqləşdirməklə) silinir. 

   Kənardan alınmış yaşlı heyvanların dəyəri, daşınma üzrə xərclər də daxil edilməklə 
onların alındığı faktiki maya dəyəri ilə 08 № -li «Kapital qoyuluşları» hesabının debetinə 
mədaxil edilir.  

   Əsas sürünün yaradılması əməliyyatlarının başa çatması üzrə məsrəflər 08 № -li 
«Kapital qoyuluşları» hesabından 01 № -li «Əsas vəsaitlər» hesabının debetinə silinir. 

   Müəssisənin başa çatmamış tikinti, əsas vəsait, qeyri-aktivlərin əldə edilməsi və 
əsas sürünün təşkili üzrə başa çatdırılmamış məsrəflərin məbləğləri 08 № -li «Kapital 
qoyuluşları» hesabında qalıq kimi göstərilir. 

   08 № -li «Kapital qoyuluşları» hesabı üzrə analitik uçotun quruduşu: tikinti işlərinə 
və yenidənqurmaya; qazma işlərinə; avadanlıqların quraşdırılmasına; quraşdırılması tələb 
olunan və olunmayan avadanlıqların, habelə kapital qoyuluşları smetalarında nəzərdə 
tutulan alət və inventarların əldə edilməsinə; layihə-axtarış işlərinə məsrəflər; əsas 
sürünün yaradılması ilə əlaqədar məsrəflər (heyvanların növləri üzrə /iribuynuzlu mal-
qara, donuzlar, qoyunlar, atlar və s./) kapital qoyuluşu üzrə sair məsrəflər haqqında 
məlumatların alınmasının mümkünlüyünü təmin etməlidir. 
 

08 №-li «Kapital qoyuluşları» hesabı aşağıdakı  
hesablarla müxabirələşdirilir: 

 
                  Debet üzrə                                                                Kredit üzrə  
    02 Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi                              01 Əsas vəsaitlər                           
          (amortizasiyası)                                                14 Maddi sərvətlərin yenidən 
    04 Qeyri-maddi aktivlər                                                qiymətləndirilməsi 
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    05 Qeyri-maddi aktivlərin                                        63 İddialar üzrə hesablaşmalar 
         amortizasiyası (köhnəlməsi)                              80 Mənfəət və zərər 
    07 Quraşdırılası avadanlıqlar                                  81 Mənfəətin istifadəsi 
    10 Materiallar                                                          84 Sərvətlərin əsgiggəlməsi və  
    11 Böyüdülməkdə və kökəldil-                                87 Əlavə kapital 
         məkdə olan heyvanlar                                       88 Bölüşdürülməmiş mənfəət 
    13 Azqiymətli və tezköhnələn                                       (ödənilməmiş zərər) 
         əşyaların köhnəlməsi                                         96 Məqsədli maliyyələşmələr 
    14 Maddi sərvətlərin yenidən-                                      və daxilolmalar 
         qiymətləndirilməsi 
    23 Köməkçi istehsalat 
    26 Ümumtəsərrüfat xərcləri 
    31 Gələcək dövrlərin xərcləri  
    46 Məhsul (iş, xidmət) satışı 
    51 Hesablaşma hesabı 
    52 Valyuta hesabı 
    60 Mal satan və podratçılarla 
         hesablaşmalar  
    63 İddialar üzrə hesablaşmalar 
    65 Əmlak və şəxsi sığorta üzrə  
          hesablaşmalar 
    67 Büdcədənkənar ödənişlər 
          üzrə hesablaşmalar 
    68 Büdcə ilə hesablaşmalar 
    69 Sosial sığorta və təminat  
          üzrə hesablaşmalar  
    70 Əməyin ödənişi üzrə işçi 
          heyəti ilə hesablaşmalar 
    71 Təhtəlhesab şəxslərlə  
          hesablaşmalar 
    75 Təsisçilərlə hesablaşmalar 
    76 Müxtəlif debitor və kredi- 
         torlarla hesablaşmalar 
    78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə 
          hesablaşmalar 
    79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar 
    80 Mənfəət və zərər 
    84 Sərvətlərin əsgiggəlməsi və  
          xarab olmasından itgilər 
    87 Əlavə kapital 
    88 Bölüşdürülməmiş mənfəət  
         (ödənilməmiş zərər) 
    89 Qarşıdakı xərclər və ödəmələr 
          üçün ehtiyatlar 
    92 Uzunmüddətli bank kreditləri  
 
 

09 № -li «DAXİL OLASI İCARƏ ÖHDƏLİKLƏRİ» HESABI 
 

   09 № -li «Daxil olası icarə öhdəlikləri» hesabı icarədarlara uzunmüddətli icarə 
şərtləri ilə verilən əsas vəsaitlərə görə onlarla hesablaşmaların vəziyyəti haqqında 
məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu hesab icarəyə verən 
müəssisələr tərəfindən istifadə olunur. 
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   İcarə müddəti qurtardıqdan sonra, yaxud qurtarmamış icarə müqaviləsində (yaxud 
icarəyə verən və icarədar arasındakı əlavə razılaşmada) nəzərdə tutulmuş satınalma 
qiyməti ödənilməklə icarədarın mülkiyyətinə keçən obyektlər uzun müddətə icarə edilmiş 
əsas vəsaitlərə aid edilir. 

   Sas vəsait obyektləri uzun müddət icarəyə verildikdə icarəyə verən bu obyektlərin 
dəyərini ümumi qayda ilə silir (47 № -li «Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları» 
hesabı vasitəsilə). Bu zaman icarəyə verilmiş əsas vəsait obyektlərinin icarəyə verən və 
icarədar arasında razılaşdırılmış qiymətlərlə dəyəri 09 № -li «Daxil olası icarə öhdəlikləri» 
hesabının debetinə və 47 № -li «Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları» hesabının 
kreditinə yazılır. 47 № -li «Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları» hesabı üzrə kredit 
qalığı (icarəyə verilmiş əsas vəsait obyektlərinin icarəyə verən və icarədar arasında 
razılaşdırılmış qiymətlərlə dəyəri ilə bu obyektlərin qalıq dəyəri arasındakı fərq) 83 № -li 
«Gələcək dövrlərin gəlirləri» hesabına silinir. 

   Uzunmüddətli icarə müqaviləsi üzrə hesablanmış faiz məbləğləri 09 № -li «Daxil 
olası icarə öhdəlikləri» hesabının debetinə və 80 № -li «Mənfəət və zərər» hesabının 
kreditinə yazılır. İcarəyə verilmiş əsas vəsait obyektlərinin icarəyə verən və icarədar 
arasında razılaşdırılmış qiymələ dəyəri ilə bu obyektlərin qalıq dəyəri arasındakı fərqin 
müvafiq hissəsi 83 № -li «Gələcək dövrlərin gəlirləri» hesabından 80 № –li «Mənfəət və 
zərər» hesabının kreditinə silinir. 

   İcarə haqqının daxil olması pul əsaitləri və hesablaşmaları uçota alan hesabların 
debetində, 09 № -li «Daxil olası icarə öhdəlikləri» hesabının kreditində əks etdirilir. 

   İcarə müddətinin başa çatdəğə anda konkret əsas vəsait obyektlərinə görə 
icarədarla hesablaşmalar üzrə 09 № -li «Daxil olası icarə öhdəlikləri» və 83 № -li 
«Gələcək dövrlərin gəlirləri» hesablarında heç bir qalıq olmur. 

   Əgər əsas vəsait obyekti icarə müddəti başa çatana qədər icarədarın mülkiyyətinə 
keçərsə, onda obyektin satınalma qiyməti ödənilmiş icarə haqqı çıxılmaqla satınalma 
vaxtı icarə haqqının daxil olmasını əks etdirmək üçün yuxarıda nəzərdə tutulan qaydada 
əks etdirilir. 

   09 № -li «Daxil olası icarə öhdəlikləri» hesabı üzrə analitik uçot üzrə hər bir icarə 
müqaviləsi üzrə aparılır. 

 
09 № -li «Daxil olası icarə öhdəlikləri» hesabı aşağıdakı  

hesablarla müxabirələşdirilir: 
 
            Debet üzrə                                                        Kredit üzrə  
     01 Əsas vəsaitlər                                               47 Əsas vəsaitlərin satışı və  
     80 Mənfəət və zərər                                                sair xaricolmaları 
                                                                                50 Kassa 
                                                                                51 Hesablaşma hesabı 
                                                                                52 Valyuta hesabı 
                                                                                76 Müxtəlif debitor və kreditorlarla                
                                                                                     hesablaşmalar 
                                                                                80 Mənfəət və zərər 



 30 

BÖLMƏ 2 
İSTEHSAL EHTİYATLARI 

 
   Bu bölmənin hesabları müəssisəyə məxsus emal, təkrar emal, yaxud istehsalatda 

istifadə edilməsi və ya təsərrüfat ehtiyacları üçünnəzərdə tutulan (o cümlədən yolda və 
təkirar emalda olan) əmək əşyaların, müəyyən edilmiş qayday müvafiq olaraq azqiymətli 
tezkönələn əşyalar kimi dövriyyədəki vəsaitlərin tərkibinə daxil edilən əmək vəsaitlərinin 
mövcudluğu və hərəkəti, habelə onların tədarükü (əldə edilməsi) və 
yenidənqiymətləndirilməsi ilə əlaqədar əməliyyəatlar haqqında məlumatları 
ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   Məsuliyyətli mühavizə qəbl edilmiş material qiymətləri 002 № -li «Məsuliyyətli 
mühavizəyə qəbul edilmiş mal-material qiymətləri» balansarxası hesabda uçota alınır. 
Sifarişçinin emal üçün qəbul edilmiş, ancaq dəyəri ödənilməmiş xammal və materialları 
(sifarişçinin öz materiallarından hazırlanmış) 003 № -li «Emala qəbul edilmiş materiallar» 
balansarxası hesabında uçota alınır. 
 

10 № -li «MATERİALLAR» HESABI 
 

   10 № -li «Materiallar» hesabı müəssisəyə məxsus olan xammal, material, yanacaq, 
ehtiyat hissələri, tara və başqa sərvətlərin mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatları 
ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   Xammal, əsas köməkçi materiallar, yanacaq, alınmış yarımfabrikatlar, 
komplektləşdirici məmulatlar, ehtiyat hissələri, məhsulların (malların) qablaşdırılması və 
daşınması üçün istifadə olunan taralar və digər material ehtiyatları uçotda onların faktiki 
maya dəyəri üzrə əks etdirilir. 

   Material ehtiyatlarının faktiki maya dəyəri mal satanların kreditə verdikləri həmin 
ehtiyatlar üçün faizləri, təchizat, xarici iqtisadi təşkilatlara ödənilən əlavələr (üstəliklər), 
komissiyon haqları, mal birjaları xidmətlərinin dəyəri , gömrükxana rüsumu, kənar 
təşkilatların qüvvələri ilə həyata keçirilən daşınma, saxlanma xərcləri aə sair xərclər daxil 
edilməklə onların alınmasına çəkilən xərclərdən (əlavə dəyər vergisi çıxılmaqla) asılı 
olaraqmüəyyən edilir. 

   İstehsala silinən material ehtiyatlarının faktiki maya dəyəri ehtiyatların 
qiymətləndirilməsinin metodlarından biri ilə (orta maya dəyəri üzrə; vaxta görə birinci 
alınanların maya dəyəri üzrə; vaxta görə sonuncu alınanların maya dəyəri üzrə;) 
müəyyənləşdirilir.  

   Materiallar 10 № -li «Materiallar» hesabında onların əldə edilməsinin (tədarükünün) 
faktiki maya dəyəri yaxud uçot qiyməti ilə uçota alınır. 

   Materialın əldə edilməsinin (tədarükünün) faktiki maya dəyəri, onların əldə edilmə 
(tədarük) qiyməti üzrə dəyərindən və həmin sərvəmətlərinin tədarükü və müəssisəyə 
daşınması xərclərindən ibarətdir. Materialların tədarükü və müəssisəyə daşınması üzrə 
xərclərin tərkibinə daxil edilən xərclərin siyahısı müvafiq normativ aktlarla nizama salınır. 
Kənd təsərrüfatı məhsulları (çuğundur, süd, yun, pambıq, kətan, dəri xammalı, quş, 
heyvan və s.) tədarük və emal edən müəssisələrdə, habelə materialvə konstruksiyalar 
tədarük edən tikinti müəssisələrində göstərilən sərvətlərin tədarükü və müəssisəyə 
(tikintiyə) daşınması üzrə xərclər sərvətlərin əldə edilməsinin (tədarükünün) faktiki maya 
dəyərinə daxil edilənədək 44 № -li «Tədavül xərcləri» hesabında (əgər müəssisədə 
xüsusi tədarük aparatı varsa) uçota alınır. 

   Kənd təsərrüfatı müəssisələri 10 № -li «Materiallar» hesabında cari il ərzində özləri 
istesal etdikləri məhsulu həmin il ərzində (illik hesabat kalkulyasiyasının tərtibinə qədər) 
plan maya dəyəri ilə uçota almalıdrlar. İllik hesabat kalkulyasiyası tərtib olunandan sonra 
materialların plan maya dəyəri düzəldilərək faktiki maya dəyərinə çatdırılır. 

   Materiallar uçot qiyməti ilə (plan maya dəyəri, alış (tədarük) qiyməti, orta alış 
qiyməti və s.) uçota alınan zaman onların faktiki maya dəyəri ilə uçot qiyməti arasındakı 
fərq 16 № -li «Materialların dəyərində olan kənarlaşmalar» hesabında əks etdirilir. 
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   10 № -li «Materiallar» hesabı üçün aşağıdakı subhesablar açıla bilər: 
              10 –1 «Xammal və materiallar» 
              10 –2 «Satın alınmış yarımfabrikatlar və komplektləşdirici məmulatlar, 
                         konstruksiyalar və detallar» 
              10 –3 «Yanacaq» 
              10 –4 «Tara və tara materialları» 
              10 –5 «Ehtiyat hissələri» 
              10 –6 «Sair materiallar» 
              10 –7 «Emal üçün kənara verilmiş materiallar» 
              10 –8 «Tikinti materialları» və başqaları. 
   10 –1 «Xammal və materiallar» subhesabında: istehsal edilən məhsulun əsasını 

təşkil edərək onun tərkibinə daxil olan, yaxud onun hazırlanmasının zəruri 
kompanentlərindən biri olan xammal və əsas materialların (o cümlədən tikinti 
müəssisələrindəki tikinti materiallarının); məhsul istehsalında iştirak edən, yaxud 
təsərrüfat ehtiyacları, texniki məqsədlər və istehsal prosesinə yardım üçün istifadə olunan 
köməkçi materialların; emal və s. üçün tədarük edilmiş kənd təsərrüfatı məhsullarının 
mövcudluğu və hərəkəti uçota alınır. 

   10 –2 «Satın alınmış yarımfabrikatlar və komplektləşdirici məmulatlar, 
konstruksiyalar və detallar» subhesabında buraxılan məhsulu (tikintini) komplektləşdirmək 
üçün istehsal kooperasiysı qaydasında əldə edilən emalına yaxud yığılmasına məsrəflər 
tələb olunan satın alınmış yarımfabrikatların, hazır komplektləşdirici məmulatların (tikinti 
müəssisəsində tikinti konstruksiyaları və detallarının) mövcudluğu və hərəkəti uçota alınır. 
Komplektləşdirmək üçün əldə edilən, lakin dəyəri məhsulun maya dəyərinə daxil 
edilməyən məmulatların uçotu 41 № -li «Mallar» hesabında aparılır. 

   Elmi-tədqiqat və konstruktor müəssisələrində müəyyən elmi-tədqiqat yaxud 
konstruksiya mövzusu üzrə elmi (eksperimental) işləri aparmaq üçün zəruri 
komplektləşdirici məmulatlar kimi kənardan alınmış xüsusi avadanlıqlar, alətlər, 
ləvazimatlar və digər cihazların uçotu da 10 –2 «Satın alınmış yarımfabrikatlar və 
komplektləşdirici məmulatlar, konstruksiyalar və detallar» subhesabında aparılır. Ümumi 
təyinatlı avadanlıq və cihazlar 10 № -li «Materiallar» hesabında uçota alınmayaraq əsas 
vəsaitlərin, yaxud azqiymətli və tez xarab olan əşyaların tərkibində əks etdirilir. 

   10 –3 «Yanacaq» subhesabında nəqliyyat vasitələrinin istismarı, istehsalın texnoloji 
ehtiyacları, enerji istehsalı  və binaların qızdırılması üçün nəzərdə tutulan neft 
məhsullarının (neft, dizel yanacağı, ağ neft, benzin və s.) və sürtkü materiallarının, bərk 
(kömür, torf, odun və s.) və qaz şəkilli yanacaqların mövcudluğu və hərəkəti uçota alınır. 
Neft məhsullarından istifadə talonlarının uçotu da bu subhesabda aparılır. 

   10 –4 «Tara və tara materialları» subhesabında bütün növ taraların (təsərrüfat 
inventarı kimi istifadə olunanlardan başqa), habelə taraları hazırlamaq, təmir etmək üçün 
istifadə olunan materialların, hissələrin (yeşik çəlləklərin düzəldilməsi üçün hissələr və s.) 
mövudluğu və hərəkəti uçota alınır. 

     Yüklənmiş malların mühafizəsini təmin etmək məqsədi ilə vaqonlar, barjlar və 
gəmilərin əlavə avadanlıqlarla təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş əşyalar 10-1 
«Xammalvə materiallar» subhesabında uçota alınır. 

    Ticarət,satış və təchizat müəssisələri dolu və boş taraların uçotunu 41 №-li  
«Mallar» hesabında aparırlar. 

   10 -5 «Ehtiyat hissələri» subhesabında əsas fəaliyyət ehtiyacları ilə əlaqədar əldə 
ediliş yaxud hazırlaqmış maşınların, avadanlıqların, nəqliyyat  vasitələrinin və s.  
köhnəlmiş hissələrinin dəyişdirilməsi və təmir edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş ehtiyat 
hissələrinin, habelə ehtiyatda və dövriyyədə olan avtomobil şinlərinin mövcudluğu və 
hərəkəti uçota alınır. Müəssisələrin təmir bölmələrində , texniki dəyişmə məntəqələri və 
təmir zavodlarında yaradılan tam komplektli maşınlar, avadanlıqlar, mühərriklər, 
qovşaqlar, aqreqatlar üzrə mübadilə fondunun uçotu da bu subhesabda aparılır. 

   Maşınların təkərlərində və ehtiyatında olan, onların inventar dəyərinə daxil edilən 
avtomobil şinləri (şin, kamer, sağanaqdakı lent) əsas vəsaitlərin tərkibində uçota alınır. 
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  10–6 «Sair materiallar» subhesabında istehsal tullantılarının (metal yonqarı, kəsiyi 
və parçası); düzəlməsi mümkün olmayan zay məhsulların; əsas vəsaitlərin 
xaricolmasından əldə edilən, lakin material,  yanacaq və ehtiyat hissələri  (metal 
qırıntıları, tullantı xammal) kimi həmin  müəssisədə istifadəsi mümkün olmayan material 
qiymətlilərinin; köhnəlmiş şinlərin  və rezin tullantılarının və s. mövcudluğu və hərəkəti 
uçota alınır. Möhkəm yanacaq kimi  istifadə olunan istehsal tullantıları və ikinci material 
qiymətliləri  10-3 «Yanacaq» subhesabında uçota alınır.  

   10 -7 «Emal üçün kənara verilmiş materiallar» subhesabında emal üçün kənara 
verilən və gələcəkdə onlardan hazırlanası məmulatların maya dəyərinə daxil edilən 
materialların hərəkətinin uçotu aparılır. Kənar müəssisələr tərəfindən materialların emalı 
üzrə ödənilmiş məsrəflər bilavasitə həmin emaldan əldə edilən məmulatların uçota alan 
hesabların debetinə yazılır.  

   10 -8 «Tikinti materialları» subhesabından tikinti aparan müəssisələr istifadə edirlər. 
Bu subhesabda tikinti və quraşdırma işləri  prosesində bilavasitə istifadə olunan tikinti 
hissələrinin hazırlanması, bina və tikililərin hissə və qurğuların quraşdırılması və 
bəzədilməsi üçün lazım olan materialların, həmçinin tikinti ehtiyacları üçün zəruri olan 
digər material qiymətlərinin (partlayıcı maddələr və s.) mövcudluğu və hərəkəti uçota 
alınır.  

   Kənd təsərrüfatı müəssisələri toxumların, yemlərin və əkilməli materialların (alınan 
və özündə istehsal olunan), mineral gübrələrin, kənd təsərrüfatı bitkilərinə zərər vuran 
ziyanvericilərə və xəstəliklərə qarşı mübarizədə istifadə olunan zəhərli kimfəvi 
maddələrin, kənd təsərrüfatı heyvanlarında olan xəstəliklərə qarşı mübarizədə istifadə 
olunan dərmanların, bioloji və kimyəvi maddələrin və s. uçotunu aparmaq üçün 10 № -li 
«Materiallar» hesabına xüsusi subhesablar aça bilər. 

   Uçotun müəssisələr tərəfindən qəbul olunmuş təşkili qaydalarından asılı olaraq 
materialların daxil olunması 15 № -li «Materialların tədarükü və əldə edilməsi» və 16 № -li 
«Materialların dəyərində olan kənarlaşmalar» hesablarından istifadə etməklə, yaxud 
etməməklə əks etdirlə bilər. 

   Birnci halda, mal satanlardan daxil olmuş hesablaşma sənədlərinə əsasən bu və ya 
digər dəyərlilərin hardan daxil olmasından və materialların tədarükü və daşınmasına 
çəkilən məsrəflərin xarakterindən asılı olaraq 15 № -li «Materialların tədarükü və əldə 
edilməsi» hesabının debetinə 60 № -li «Mal satan və podratçılara hesablaşmalar» , 20 № 
-li «Əsas istehsalat» , 23 № -li «Köməkçi istehsalatlar» , 71 № -li «Təhtəlhesab şəxslərlə 
hesablaşmalar» , 76 № -li «Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar» və s. 
hesabların kreditinə yazılış edilir. Bu zaman 15 № -li «Materialların tədarükü və əldə 
edilməsi» hesabının debetinə, 60 № -li «Mal satan və podratçılara hesablaşmalar» 
hesabının kreditinə yazılışlar materialların müəssisəyə nə vaxt daxil olmasından əvvəl və 
ya sonra) aparılmalıdır. 

   Müəssisəyə həqiqi daxil olmuş materialların mədaxili 10 № -li «Materiallar» 
hesabının debetində, 15 № -li «Materialların tədarükü və əldə edilməsi» hesabının 
kreditində əks etdirilir. 

   Ayın axırına yolda qalan, yaxud mal satanın anbarından daşınılmayan materialların 
dəa (həmin dəyərliləri anbara daxil etmədən) dəyəri ayın axırında 15 № -li «Materialların 
tədarükü və əldə edilməsi» və 10 № -li «Materiallar» hesablarında əks etdirilir. Növbəti 
ayın əvvəlində bu məbləğlər «storno» edilərək 15 № -li «Materialların tədarükü və əldə 
edilməsi» hesabının debeti üzrə cari uçotda saxlanılır. 15 № -li «Materialların tədarükü və 
əldə edilməsi» hesabında müəyyən edilmiş qalıq ayın axırında 16 № -li «Materialların 
dəyərində olan kənarlaşmalar» hesabının debetinə silinir. 

   Ayın axırına yolda qalan, yaxud mal satanın anbarından daşınılmayan materialların 
dəyərinə dair ayın sonunda 10 № -li «Materiallar» və 15 № -li «Materialların tədarükü və 
əldə edilməsi» hesabları üzrə yazılış aparılmayada bilər. Bu zaman müəssisəyə həqiqi 
daxil olan materialların uçot qiymətləri üzrə dəyəri ilə həmin materialların əldə edilməsinin 
(tədarükünün) faktiki maya dəyəri arasındakı fərq 16 № -li «Materialların dəyərində olan 
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kənarlaşmalar» hesabının debetinə silinir. 15 № -li «Materialların tədarükü və əldə 
edilməsi» hesabı üzrə qalıq ayın axırına material qiymətlərinin yolda olmasını göstərir. 

   İkinci halda bu və ya digər qiymətlərin mədaxili haradan daxil olmasından, onların 
tədarükü və müəssisəyə daşınması xərclərinin xarakterindən asılı olaraq 10 № -li 
«Materiallar» hesabının debetində, 60 № -li «Mal satan və podratçılara hesablaşmalar», , 
20 № -li «Əsas istehsalat» , 23 № -li «Köməkçi istehsalatlar» , 71 № -li «Təhtəlhesab 
şəxslərlə hesablaşmalar» , 76 № -li «Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar» və 
s. hesabların kreditində əks etdirilir. Bu zaman materiallar, mal satanlardan onların daxil 
olma vaxtından (hesablaşma sənədlərinin alınmasından əvvəl və ya sonra) asılı 
olmayaraq mədaxil edilir. 

   Ayın axırına yolda qalmış, yaxud mal satanın anbarından daşınılmamış dəyəri 
ödənilməmiş materiallar ayın axırında 10 № -li «Materiallar» hesabının debetində və 60 
№ -li «Mal satan və podratçılara hesablaşmalar» hesabının kreditinədə (bu qiymətliləri 
anbara mədaxil etmədən) əks etdirilir. Növbəti ayın əvvəlində bu məbləğlər «storno» 
edilərək debitor borcu kimi 60 № -li «Mal satan və podratçılara hesablaşmalar» 
hesabında saxlanılır. 

   İstehsalat və təsərrüfat məqsədləri üçün həqiqətən istifadə olunan materiallar 10 № 
-li «Materiallar» hesabının kreditinə, istehsala məsrəflərin uçotunu aprmaq üçün nəzərdə 
tutulan və digər müvafiq hesabların debetinə silinir. 

   Materialların kənara satışı 48 № -li «Sair aktivlərin satışı» hesabının debetində və 
10 № -li «Materiallar» hesabının kreditində əks etdirilir. Eyni zamanda bu materiallara 
görə mal alanlardan müəssisəyə çatası məbləğdə 62 № -li «Alıcılar və sifarişçilərə 
hesablaşmalar» hesabının debetinə və 48 № -li «Sair aktivlərin satışı» hesabının 
kreditinə yazılış edilir. 

   10 № -li «Materiallar» hesabı yzrə analitik uçot materiallarının adları (növy, çeşidi, 
ölçüsü və s.) və saxlanma yerləri üzrə aparılır. 
 

10 № -li «Materiallar» hesabı aşağıdakı hesablarla müxabirələşdirilir: 
 
                 Debet üzrə                                                            Kredit üzrə 
         
     10 Materiallar                                                        06 Uzunmüddətli maliyyə 
     12 Azqiymətli və tezköhnələn                                     qoyuluşları 
           əşyalar                                                            08 Kapital qoyuluşlar 
     14 Maddi sərvətlərin yenidən-                              10 Materiallar       
          qiymətləndirilməsi                                            14 Maddi sərvətlərin yeni- 
     15 Materialların tədarükü və                                      dənqiymətləndirilməsi 
          əldə edilməsi                                                    20 Əsas istehsalat 
     20 Əsas istehsalat                                                23 Köməkçi istehsalat 
     23 Köməkçi istehsalat                                           25 Ümumistehsalat xərcləri 
     25 Ümumistehsalat xərcləri                                  26 Ümumtəsərrüfat xərcləri 
     26 Ümumtəsərrüfat xərcləri                                  28 İstehsalatda zay 
     28 İstehsalatda zay                                              29 Xidmətedici istehsalat 
     29 Xitmədedici istehsalat və                                      və təsərrüfatlar 
          təsərrüfatlar                                                     30 Qeyri əsaslı işlər 
     30 Qeyri əsaslı işlər                                              31 Gələcək dövrlərin xərcləri 
     31 Gələcək dövrlərin xərcləri                               43 Kommersiya xərcəlri  
     37 Məhsul (iş, xidmət) buraxılışı                           44 Tədavül xərcləri  
     40 Hazır məhsul                                                   45 Yüklənmiş mallar 
     41 Mallar                                                              48 Sair aktivlərin satışı 
     44 Tədavül xərcləri                                               58 Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları 
     47 Əsas vəsaitlərin satışı və sair                              
          xaric olmaları                                                  63 İddialar üzrə hesablaşmalar 
     50 Kassa                                                             78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə  
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     55 Banklarda olan xüsusi                                         hesablaşmalar 
          hesablar                                                         79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar 
      60 Mal satan və podratçılarla                                                   
            hesablaşmalar                                              80 Mənfəət və zərər 
      63 İddialar üzrə hesablaşmalar                          84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və xarab 
      68 Büdcə ilə hesablaşmalar                                    olmasından itkilər 
      69 Sosial sığorta və təminat                                         
           üzrə hesablaşmalar                                       87 Əlavə kapital 
      70 Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə                89 Qarşıdakı xərclər və ödəmələr 
üçün 
           hesablaşmalar                                                    ehtiyatlar 
      71 Təltəlhesab şəxslərlə                                     96 Məqsədli maliyyələşdirmələr 
                                                                                       hesablaşmalar və daxilolmalar 
      75 Təsisçilərlə hesablaşmalar 
      76 Müxtəlif debitor və kredi- 
           torlarla hesablaşmalar 
      78 Tərəmə (asılı) müəssisələrlə  
            hesablaşmalar 
      79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar 
      80 Mənfəət və zərər 
      88 Bölüşdürülməmiş mənfəət 
           (ödənilməmiş zərər) 
      89 Qarşıdakı xərclər və ödəmələr 
           üçün ehtiyatlar 
      90 Qısamüddətli bank kreditləri 
 
 

11 № -li «BÖYÜDÜLMƏKDƏ VƏ KÖKƏLDİLMƏKDƏ OLAN HEYVANLAR» 
HESABI 

 
   11 № -li «Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar» hesabı müəssisəyə 

məxsus cavan heyvanların, otlaqda və kökəldilməkdə olan yaşlı heyvanların, quşların, 
dovşanların, vəhşi heyvanların, arı ailələrinin, satılmaq üçün əsas sürüdən çıxdaş olunan 
yaşlı heyvanların (kökəldilməyə qoyulmadan), satılmaq üçün əhalidən qəbul olunan 
heyvanların mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. Bu heyvanların böyüdülməsi yaxud kökəldilməsi ilə əlaqədar 
xərclərin uçotu 20 № -li «Əsas istehsalat», yaxud 29 № -li «Xidmətedici istehsalat və 
təsərrüfatlar» hesabında aparılır. 

   Digər müəssisə və şəxslərdən heyvanların alınması 11 № -li «Böyüdülməkdə və 
kökəldilməkdə olan heyvanlar» hesabının debetində və 15 № -li «Materialların tədarükü 
və əldə edilməsi» yaxud 60 № -li «Mal satan və podratçılara hesablaşmalar» hesabının 
(mal satanlar tərəfindən sənədləşdirilmiş məbləğdə) və başqa müvafiq hesabların 
(daşınıb gətirilməsi və buna bənzər sair xərclər məbləğində) kreditində əks etdirilir. 

   Əsas sürüdən çıxdaş olunan heyvanlar 11 № -li «Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə 
olan heyvanlar» hesabının debetində və 47 № -li «Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaric 
olmaları» hesabının kreditində (məhsuldarheyvanlar ilk dəyərlə, işçi heyvanları isə onların 
satışı və çıxdaşından əldə olunmuş məbləğlə) yazılmaqla uçota alınır. 

   Artımdan (balvermədən) alınan cavan heyvanlar 11 № -li «Böyüdülməkdə və 
kökəldilməkdə olan heyvanlar» hesabının debetinə, bala vermiş 
heyvanlarınsaxlanılmasına çəkilən xərclərin uçotu aparılan hesabların isə kreditinə 
yazılmaqla mədaxil olunur. 

   cavan iribuynuzlu malqaranın, donuzların və kökəldilməkdə (otlaqda) olan 
heyvanların çəki artımının, həmçinin cavan heyvanların (dayçalar və başqaları) boy 
artımının dəyəri böyüdülmə məsrəflərini, böyüdülmənin plan maya dəyəri üzrə uçota alan 
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hesablardan hər ay 11 № -li «Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar» 
hesabının debetinə silinir. İlin sonunda gəstərilən hesablarda il ərzində böyüdülməninplan 
maya dəyəri ilə uçota alınan, çəki yaxud boy artımının dəyərini böyüdülmənin faktiki maya 
dəyərinə çatdırmaq üçün düzəliş («storno» yaxud əlavə) yazılışı tərtib edilir. 

   cavan heyvanlar əsas sürüyə keçirilərkən onların dəyəri  11 № -li «Böyüdülməkdə 
və kökəldilməkdə olan heyvanlar» hesabından silinərək, 08 № -li «Kapital qoyuluşları» 
hesabının debetinə yazılır. Burada yazılan məbləğ eyni zamanda 01 № -li «Əsas 
vəsaitlər» hesabının debetinə və 08 № -li «Kapital qoyuluşları» hesabının kreditinə 
yazılmaqla uçotda əks etdirilir. 

   11 № -li «Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar» hesabında uçota alınan 
heyvanların kənara verilməsi (o cümlədən əsas sürüdən çıxdaş olunaraq tədarük 
müəssisələrinə təhvil verilən heyvanlar) 11 № -li «Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan 
heyvanlar» hesabının kreditində və 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabının 
debetində əks etdirilir. Eyni zamanda satılan heyvanlara görə mal alandan müəssisəyə 
çatası məbləğ 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabının kreditinə və 62 № -li 
«Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar» hesabının debetinə yazılır. Əsas sürüdən çıxdaş 
olunan heyvanlar, kökəlməyə qoyulmadan tədarük müəssisələrinə təhvil verildikdə 01 № 
-li «Əsas vəsaitlər» hesabının kreditinə və 47 № -li «Əsas vəsaitlərin satışı və sair 
xaricolmaları» hesabının debetinə yazılır. 

   Tələf olmuş və məcburi kəsilmiş (təbii fəlakət və yoluxucu xəstəliklər vaxtı tələf 
olanlardan başqa) heyvanların dəyəri sərvətlərin xarab olmasında olduğu kimi 11 № -li 
«Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar» hesabından silinərək, 84 № -li 
«Sərvətlərin əskikgəlməsi və xarabolmasından itkilər» hesabının debetinə yazılır. Məcburi 
kəsilmiş və tələf olmuş heyvanların dərisi, buynuzu, dırnağı, texniki piyi və s. mümkün 
istifadə yaxud satış qiyməti ilə qiymətləndirilməli və həmin heyvanların saxlanılması 
xərclərini uçota alan hesabların kreditindən əlavə məhsul kimi mədaxil olunmalıdır. Təbii 
fəlakət və yoluxucu xəstəliklər zamanı kəsilmiş və tələf olmuş heyvanlar 11 № -li 
«Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar» hesabından bilavasitə 80 № -li 
«Mənfəət və zərər» hesabının debetinə silinir. 

   11 № -li «Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar» hesabı üzqə analitik 
uçot heyvanların böyüdülməsi və kökəldilməsinə məsrəflərin uçotu üçün müəyyən edilmiş 
heyvanların saxlanılma yerləri, növləri, yaş qrupları, cinsi və s. üzrə aparılır. 
 

11 №-li «Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar» hesabı                                                     
aşağıdakı hesablarla müxabirələşdirilir: 

               
                      Debet üzrə                                                   Kredit üzrə  
     11 Böyüdülməkdə və kökəldil-                        06 Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları 
          məkdə olan heyvanlar                                                           
     15 Materialların tədarükü və                           08 Kapital qoyuluşları 
          əldə edilməsi                                             11 Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə 
     20 Əsas istehsalat olan heyvanlar 
     23 Köməkçi istehsalat                                     20 Əsas istehsalat 
     29 Xidmətedici istehsala və                            23 Köməkçi istehsalat 
          təsərrüfatlar                                                29 Xidmətedici istehsalat və təsərrüfatlar 
     37 Məhsul (iş, xidmət) buraxılışı                      45 Yüklənmiş mallar 
     44 Tədavül xərcləri                                          48 Sair aktivlərin satışı 
     50 Kassa                                                         58 Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları 
     55 Banklarda olan xüsusi hesablar                 63 İddialar üzrə hesablaşmalar  
     60 Malsatan və podratçılarla                                                     
          hesablaşmalar                                           79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar 
     63 İddialar hzrə hesablaşmalar                                                  
     69 Sosial sığorta və təminat                            80 Mənfəət və zərər 
           üzrə hesablaşmalar                                   84 Sərvətlərin əskikgəlməsi 
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     70 Əməyin ödənişi üzrə işçi                                  və xarabolmasından itkilər 
           heyəti ilə hesablaşmalar                                                 
     71 Təhtəlhesab şəxslərlə                                  87 Əlavə kapital 
          hesblaşmalar 
     75 Təsisçilərlə hesablaşmalar 
     76 Müxtəlif debitor və kreditor- 
          larla hesablaşmalar 
     78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə  
           hesablaşmalar 
     79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar 
     88 Bölüşdürülməmiş mənfəət 
          (ödənilməmiş zərər) 
 

12 №-li «AZQİYMƏTLİ VƏ TEZKÖHNƏLƏN ƏŞYALAR» 
HESABI 

 
   12 № -li «Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar» hesabı müəssisəyə məxsus və 

müəyyən olunmuş qaydaya müvafiq dövriyyədəki vəsaitlərin tərkibinə daxil edilən 
azqiymətli və tezköhnələn əşyaların, təsərrüfat inventarlarının, ümumi və xüsusi təyinatlı 
alət və ləvazimatların və dicgər əmək vasitlələrinin mövcudluğu və hərəkəti haqqında 
məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulur. Bu hesabda müəssisənin istismarında 
olan müvəqqəti (tiulsuz) tikintilər, ləvazimat və qurğuların da uçotu aparıla bilər. 
Müəssisənin işçilərinə verilməsi nəzərdə tutulmuş hazır formalı geyim paltarının uçotu 12 
№ -li «Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar» hesabında, həmin paltarın tikişi üçün alınan 
materiallar isə 10 № -li «Materiallar» hesabında aparılır. 

   Azqiymətli və tezxarabolan əşyaların uçotu 12 № -li «Azqiymətli və tezköhnələn 
əşyalar» hesabında onların əldə edilməsinin (tədarükünün) faktiki maya dəyəri yaxud 
uçot qiyməti ilə aparılır. Müvəqqəti (titulsuz) tikintilər, qurğular və ləvazimatlar bu hesabda 
onların inşaasının faktiki maya dəyəri ilə uçota alınır. 

   Əldə edilən (tədarük olunan) azqiymətli və tezköhnələn əşyaların həqiqi maya 
dəyəri onun alınma qiymətləri üzrə dəyəri ilə daşınma və tədarük olunma xərclərindən 
ibarətdir. Azqiymətli və tezköhnələn əşyaların tədarükü və müəssisəyə daşınması üzrə 
xərclərin tərkibinə daxil edilən xərclərin siyahısı müvafiq normativ aktlarla nizama salınır. 
Azqiymətli və tezköhnələn əşyaların üçotu, uçot qiyməti ilə (orta alış qiyməti, əldə etmənin 
/ tədarükün / plan maya dəyəri və s.) aparıldıqda, əşyaların həmin qiymətlər üzrə dəyəri 
ilə onların əldə edilməsinin (tədarükünün) faktiki maya dəyəri arasındakı fərq 16 № -li 
«Materialların dəyərində olan kənarlaşmalar» hesabında əks etdirilir. 

   Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar 12 № -li «Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar» 
hesabında ilk dəyərlə uçota alınır. Azqiymətli və tezköhnələn əşyaların köhnəlməsinin 
uçotu 13 № -li «Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar» hesabında aparılır. 

   Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar anbardan istismara verildikdə onların vahidinin 
yaxud dəstinin dəyərinin 50%-i miqdarında köhnəlmə hesablanmaqla, qalan 50% isə 
istismar müddətində yararsız olub, silindikcə (mümkün istifadə dəyəri çıxılmaqla) xərclərə 
aid edilir. 

   Vahidinin və dəstinin dəyəri əsas vəsaitlərin dəyərinin minimum həddinin (500 000 
manat) 1/20 hissəsi qədər olan azqiymətli əşüalar istismara verildikcə onların dəyərini 
birbaşa məsrəflərə aid etmək olar. İstismar vaxtı bu əşyaların qorunub saxlanmasını 
təmin etmək məqsədi ilə müəssisədə onların hərəkəti üzərində lazımi nəzarət təşkil edilir. 

   Fərdi sifarişlərin, yaxud məmulatların seryalı və kütləvi istehsalı üçün düzəldilmiş 
xüsusi mexanizmlər və alətlər istismara verildikcə onların dəyəri müəssisə tərəfindən 
müəyyən edilmiş xüsusi normalara müvafiq olaraq ödənilir. 

   Kirayəyə verilən əşyaların dəyəri onların xidmətmüddətlərindən asılı olaraq 
köhnəlmə hesablanması yolu ilə ödənilir. 
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   12 № -li «Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar» hesabı üçün aşağıdakı subhesablar 
açıla bilər: 

              12 –1 «Ehtiyatda olan azqiymətli və tezköhnələn əşyalar» 
              12 –2 «İstismarda olan azqiymətli və tezköhnələn əşyalar» 
              12 –3 «Müvəqqəti (titulsuz) tikintilər» və başqaları. 

   Azqiymətli və tezköhnələn əşyaların hərəkəti üzrə əməliyyatlar material 
əməliyyatlarının uçotuna uyğun qaydada əks etdirilir. 

   İnşası başa çatmış müvəqqəti (titulsuz) tikintilər və qurğuların dəyəri    12 № -li 
«Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar» hesabının debetinə və 30 № -li «Qeyri əsaslı işlər» 
(tikinti müəssisələrində ), yaxud 20 № «Əsas istehsalat» (geoloji kəşfiyyat işləri aparan 
müəssisələrdə) hesabının kreditinə yazılmaqla mədaxil edilir. 

  12 № -li «Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar» hesabının analitik uçotu müəyyən 
edilmiş qruplaşmalara müvafiq olaraq, eyni adlı azqiymətli və tezköhnələn əşyalar qurupu 
üzrə aparılır. 

 
12 № -li «Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar» hesabı aşağıdakı  

hesablarla müxabirələşdirilir: 
               
                   Debet üzrə                                                              Kredit üzrə  
 
    12 Aazqiymətli və tezköhnələn                                06 Uzunmüddətli maliyyə 
         əşyalar                                                                       qoyuluşları 
    14 Maddi sərvətlərin yeni-                                       10 Materiallar 
         dənqiymətləndirilməsi                                         12 Azqiymətli və tez köhnələn 
    15 Materialların tədarükü və                                          əşyalar 
         əldə edilməsi                                                       13 Azqiymətli və tezköhnələn 
     20 Əsas istehsalat                                                        əşyaların köhnəlməsi 
     23 Köməkçi istehsalat                                             14 Maddi sərvətlərin yenidən- 
     25 Ümumistehsalat xərcləri                                          qiymətləndirilməsi 
     26 Ümumtəsərrüfat xərcəlri                                     20 Əsas istehsalat 
     28 İstehsalatda zay                                                 23 Köməkçi istehsalat 
     29 Xidmətedici istehsalat və                                    25 Ümumistehsalat xərcləri  
          təsərrüfatlar                                                       26 Ümumtəsərrüfat xərcləri 
     30 Qeyri-əsaslı işlər                                                29 Xidmətedici istehsalat 
     44 Tədavül xərcləri                                                 30 Qeyri-əsaslı işlər 
     47 Əsas vəsaitlərin satışı və                                   31 Gələcək dövrlərin xərcləri  
      sair xaricolmaları                                                   43 Kommersiya xərcləri  
     50 Kassa                                                                44 Tədavül xərcləri  
     55 Banklarda olan xüsusi                                       45 Yüklənmiş mallar 
           hesablar                                                           48 Sair aktivlərin satışı  
     60 Malsatan və podratçılara                                   58 Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları 
          hesablaşmalar                                                                       
      63 İddialar üzrə hesablaşmalar                             63 İddialar üzrə hesablaşmalar 
      68 Büdcə ilə hesablaşmalar                                  73 Sair məliyyatlar uzrə işçi 
      69 Sosial sığorta və təminat                                        heyəti ilə hesablaşmalar 
      70 Əməyin ödənişi üzrə işçi                                  78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə  
          heyəti ilə hesablaşmalar                                         hesablaşmalar 
      71 Təhtəlhesab şəxslərlə                                      79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar  
             hesablaşmalar                                                 
      75 Təsisçilərlə hesablaşmalar                               80 Mənfəət və zərər 
      76 Müxtəlif debitor və kredi-                                  84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və 
      torlarla hesablaşmalar                                                xarabolmasından itkilər   
      78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə                             87 Əlavə kapital 
             hesablaşmalar                                                96 Məqsədli maliyələşmələr  
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      79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar                                           və daxilomalar 
      80 Mənfəət və zərər    
      88 Bölüşdürülməmiş mənfəət 
             (ödənilməmiş zərər) 
 
 

13 № –li «AZQİYMƏTLİ VƏ TEZKÖHNƏLƏN ƏŞYALARIN  
KÖHNƏLMƏSİ HESABI 

   Bu hesab dəyəri    12 № -li «Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar» hesabında uçotu 
aparılan istismarda olan azqiymətli və tezköhnələn əşyaların və başqa əmlakın, həmçinin 
41 № -li «Mallar» hesabında uçotu aparılan kirayəyə verilən əşyaların köhnəlmə 
məbləğləri haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulur. 

   Azqiymətli və tezköhnələn əşyalara köhnəlmənin hesağjblanması qaydası müvafiq 
qanunverici və digər normativ aktlarla nizama salınır. 

   Hesablanmış köhnəlmə məbləğləri istehsal (tədavül) xərclərini uçota alan və digər 
müvafiq hesablarla müxabirələşdirməklə 13 № -li «Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar» 
hesabının kreditində əks etdirilir. 

   İstismardan çıxmış (normal köhnəlmə, yaxud öz istehsal əhəmiyyətini itirmə 
nəticəsində) əşyaların ilk dəyəri, həmin əşyaların, yaxud onlardan alınmış tullantıların 
(qırıntılar, ehtiyat hissələri, odun, əski və sö) mümkün istifadə qiymətləri üzrə dəyəri 
çıxılmaqla, 12 № -li «Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar» və ya 41 № -li «Mallar» 
hesabının kreditində və 13 № -li «Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar» hesabınındebetində 
əks etdirilir.digər təyinatlar üzrə istifadəyə yararlı istismardan çıxarılmış əşyalar, yaxud 
alınmış tullantılar mümkün istifadə qiymətləri üzrə dəyəri ilə 12 № -li «Azqiymətli və 
tezköhnələn əşyalar», yaxud 41 № -li «Mallar» hesabından, 10 № –li «Materiallar» 
hesabının debetinə silinir. 

   13 № -li «Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar» hesabı üzrə analitik uçot azqiymətli 
və tezköhnələn və digər əşyaların, həmçinin kirayəyə verilən əşyaların ayrı-ayrı qrupları 
üzrə lazımi məlumatlarının alınmasını təmin etməlidir. 
 

13 «Azqiymətli və tezköhnələn əşyaların köhnəlməsi» hesabı aşağıdakı  
hesablarla müxabirələşdirilir: 

 
                  Debet üzrə                                                         Kredit üzrə  
   12 Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar                      08 Kapital qoyuluşları 
   14 Maddi sərvətlərin yenidən                                   14 Maddi sərvətlərin 
        qiymətləndirilməsi                                                     yenidənqiymətləndirməsi                                                 
    20 Əsas istehsalat 
    41 Mallar                                                                  23 Köməkçi istehsalat 
    48 Sair aktivlərin satışı                                             25 Ümumistehsalat xərcəlri  
                                                                                     26 Ümumtəsərrüfat xərcləri 
                                                                                     29 Xidmətedici istehsalat və  
                                                                                          təsərrüfat 
                                                                                     31 Gələcək dövrlərin xərcləri 
                                                                                     43 Kommersiya xərcləri 
                                                                                     44 Tədavül xərcləri  
                                                                                                      89 Qarşıdakı xərclər və  
                                                                                           ödəmələr üçün ehtiyatalr 
                                                                                     96 Məqsədli maliyyələşmələr 
                                                                                           və daxilolmalar 

14 № -li «MADDİ SƏRVƏTLƏRİN YENİDƏNQİYMƏTLƏNDİRMƏSİ» 
HESABI 
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   14 № -li «Maddi sərvətlərin yenidən qiymətləndirilməsi» hesabı dövriyyədə olan 
vəsaitlərə aid sərvətlərin (bitməmiş istehsal, hazır məhsul, mallar və s. daxil edilməklə) 
yenidən qiymətləndirilməsinin nəticələri, həmçinin onların cari bazar qiymətləri ilə 
dəyərinin mühasibat uçotu hesablarında müəyyən edilmiş dəyərindən kənarlaşmaları 
haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   Dövriyyədə olan vəsaitlərə aid dəyərlilərin yenidənqiymətləndirilməsi və bunun 
nəticələrinin uçotu qaydası müvafiq normativ aktlarla nizama salınır. 

   14 № -li «Maddi sərvətlərin yenidənqiymətləndirilməsi» hesabı üzrə analitik uçot hər 
bir yenidənqiymətləndirmə halı və yenidənqiymətləndirilən maddi sərvətlərin növləri üzrə 
aparılır. 
 

14 № -li «Maddi sərvətlərin yenidənqiymətləndirilməsi» hesabı aşağıdakı                           
hesablarla müxabirələşdirilir: 

              
                  Debet üzrə                                                        Kredit üzrə  
 
      07 Quraşdırılası avadanlıqlar                             07 Quraşdırılası avadanlıqlar  
      08 Kapital qoyuluşları                                        08 Kapital qoyuluşları 
      10 Materiallar                                                    10 Materiallar  
      12 Azqiymətli və tezköhnələn                           12 Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar 
              əşyalar                                                                                      
      13 Azqiymətli və tezköhnələn                           13 Azqiymətli və tezköhnələn  
              əşyaların köhnəlməsi                                      əşyaların köhnəlməsi 
      20 Əsas istehsalat                                             20 Əsas istehsalat    
      21 Öz istehsalının yarımfabrikatları                    21 Öz istesalının yarımfabrikatları  
      23 Köməkçi istehsalat                                        23 Köməkçi istehsalat 
      29 Xidmətedici istehsalat                                   29 Xidmətedici istesalat və 
      40 Hazır məhsul                                                      təsərrüfatları 
      41 Mallar                                                            31 Gələcək dövrlərin xərcləri 
      80 Mənfəət və zərər                                           40 Hazır məhsul 
      86 Ehtiyat kapitalı                                               41 Mallar 
      90 Qısamüddətli bank kreditləri                          80 Mənfət və zərər 
                                                                                 86 Ehtiyat kapitalı 
                                                                                 88 Bölüşdürülməmiş mənfəət 
                                                                                      (ödənilməmiş zərər) 

88  Qısamüddətli bank kreditləri  
                                                                                 96 Məqsədli maliyyələşdirmələr 
                                                                                      və daxilolmalar 
 

15 № –Lİ «MATERİALLARIN TƏDARÜKÜ VƏ ƏLDƏ EDİLMƏSİ» 
HESABI 

 
   Bu hesab dövriyyədə olan vəsaitlərə aid qiymətlilərin (azqiymətli və tezköhnələn 

əşyalar və s. daxil edilməklə) tədarükü və əldə olunması haqqında məlumatların 
ümumiləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   Malsatanların hesablaşma sənədləri ilə müəssisəyə daxil olmuş maddi sərvətlərin 
alış dəyəri 15 № -li «Materialların tədarükü və əldə edilməsi»hesabının debetində əks 
etdirilir. Bu zaman bu və ya digər qiymətlilərin haradan daxil olması və materialların 
tədarük edilməsi və müəssisəyə gətirilməsi üzrə məsrəflərin xarkterindən asılı olaraq 60 
№ -li «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar», 20 № -li «Əsas istehsalat», 23 № -li 
«Köməkçi istehsalat», 71 № -li «Təltəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar», 76 № -li «Müxtəlif 
debitor və kreditorlarla hesablaşmalar» və s. hesabların krediti ilə müxabirələşdirilməklə 
yazılış aparılır. 
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   Müəssisəyə həqiqətən daxil olmuş və mədaxil edilmiş maddi sərvətlərin dəyəri 10 
№ -li «Materiallar» və ya 12 № -li «Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar» hesabı ilə 
müxabirələşdirilməklə 15 № -li «Materialların tədarükü və əldə edilməsi» hesabının 
kreditində əks etdirilir. 

   Əldə edilmiş (tədarük edilmiş) maddi sərvətlərin faktiki maya dəyəri üzrə 
hesablanmış dəyəri ilə, uçot qiymətləri üzrə dəyəri arasındakı fərq məbləği 15 № -li 
«Materialların tədarükü və əldə edilməsi» hesabından 16 № -li «Materialların dəyərində 
olan kənarlaşmalar» hesabına silinir. 
 

15 №-li «Materialların tədarükü və əldə edilməsi» hesabı aşağıdakı 
 hesablarla müxabirələşdirilir: 

             
                  Debet üzrə                                                        Kredit üzrə  
 
     16 Materialların dəyərində                                    07 Quraşdırılası avadanlıqlar  
          olan kənarlaşmalar                                          10 Materiallar  
     20 Əsas istehsalat                                                11 Böyüdülməkdə və kökəl- 
     23 Köməkçi istehsalat                                                dilməkdə olan heyvanlar 
     44 Tədavül xərcləri                                               12 Azqiymətli və tezköhnələn 
     50 Kassa                                                                    əşyalar 
     51 Hesablaşma hesabı                                         16 Materialların dəyərində 
     52 Valyuta hesabı                                                      olan kənarlaşmalar 
     55 Banklarda olan xüsusi                                      63 İddialar üzrə hesablaşmalar 
          hesablar                                                           79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar 
     60 Malsatan və podratçılarla 
          hesablaşmalar 
     63 İddialar üzrə hesablaşmalar 
     67 Büdcədənkənar ödənişlər 
          üzrə hesablaşmalar 
     68 Büdcə ilə hesablaşmalar 
     69 Sosial sığorta və təminat 
           üzrə hesablaşmalar 
     70 Əməyin ödənişi üzrə işçi 
           heyəti il hesablaşmalar 
     71 Təhtəlhesab şəxslərlə   
           hesablaşmalar 
     76 Müxtəlif debitor və kredi- 
          torlarla hesablaşmalar 
     79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar 
     84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və  
          xarabolmasından itgilər 
     89 Qarşıdakı xərclər və ödəmələr 
           üçün ehtiyatlar 
 

16 № -li «MATERİALLARIN DƏYƏRİNDƏ OLAN KƏNARLAŞMALAR» 
HESABI 

 
16 № -li «Materialların dəyərində olan kənarlaşmalar» hesabı əldə edilmiş (tədarük 

edilmiş) material qiymətlərinin faktiki maya dəyəri ilə uçot qiymətləri arasındakı fərqlər 
haqqındakı məlumatların ümumiləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu hesab 10 № -li 
«Materiallar» və 12 № -li «Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar» hesablarında sərvətlərin 
uçotu qiymətləri üzrə uçotunu aparan müəssisələrdə istifadə edilir. 

   Əldə edilmiş (tədarük edilmiş) maddi sərvətlərin faktikimaya dəyəri ilə uçot 
qiymətləri arasındakı fərq 15 № -li «Materialların tədarükü və əldə edilməsi»hesabından 
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16 № -li «Materialların dəyərində olan kənarlaşmalar» hesabının debetinə, yaxud da 
kreditinə silinir. 

   16 № -li «Materialların dəyərində olan kənarlaşmalar» hesabında cəmlənən əldə 
edilmiş (tədarük edilmiş) maddi sərvətlərin faktiki maya dəyəri ilə uçot qiymətləri 
arasındakı fərqlər, istehsalda istifadə olunmuş sərvətlərin uçot qiymətləri uzrə dəyərinə 
mütanasib olarq, istehsala məsrəflərin (tədavül xərclərinin) uçotu aparan, yaxud digər 
müvafiq hesabların debetinə silinir. 

   16 № -li «Materialların dəyərində olan kənarlaşmalar» hesabı üzrə analitik uçot 
təxminən eyni səviyyəli kənarlaşması olan sərvətlərin qrupları üzrə aparılır. 
 

16 № -li «Materialların dəyərində olan kənarlaşmalar» hesabı aşağıdakı  
hesablarla müxabirələşdirilir: 

 
               Debet üzrə                                                        Kredit üzrə 
 
   15 Materialların tədarükü və                                   15 Materialların tədarükü 
         əldə edilməsi                                                     20 Əsas istehsalat 
   79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar                          23 Köməkçi istehsalat 
   25 Ümumistehsalat xərcləri  
   84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və                               26 Ümumtəsərrüfat xərcləri  
        xarabolmasından itkilər                                     29 Xidmətedici istehsalat və   
                                                                                  30 Qeyri-əsaslı işlər 
                                                                                  31 Gələcək dövrlərin xərcləri  

 43 Yüklənmiş mallar 
                                                                                  48 Sair aktivlərin satışı 
                                                                                  79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar  
                                                                                                               
 

19 № -Lİ «ALINMIŞ SƏRVƏTLƏR UZRƏ ƏLAVƏ DƏYƏR VERGİSİ» 
HESABI 

 
   19 № -li «Alınmış sərvətlər üzrə əlavə dəyər vergisi» hesabı müəssisəsinin əldə 

etdiyi sərvətlər üzrə ödənilmiş (ödənilməmiş) əlavə dəyər vergisi məbləğləri haqqında 
məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   19 № -li «Alınmış sərvətlər üzrə əlavə dəyər vergisi» hesabı üzər aşağıdakı 
subhesablar açıla bilər: 

             19 –1 «Kapital qoyuluşları zamanı əlavə dəyər vergisi» 
             19 –2 «Alınmış qeyi-maddi aktivlər uzrə əlavə dəyər vergisi» 
             19 –3 «Alınmış material ehtiyatları üzrə əlavə dəyər vergisi» 
             19 –4 «Alınmış azqiymətli və tezköhnələn əşyalar üzrə əlavə dəyər vergisi» 

   19 –1 «Kapital qoyuluşları zamanı əlavə dəyər vergisi» subhesabında tikinti və əsas 
vəsaitlərin (ayrı-ayrı əsas vəsait obyektləri, torppaq sahələri və təbiətdən istifadə 
obyektləri də daxil olmaqla) ələdə edilməsiüzrə hesablaşma sənədlərində müəyyən 
edilmiş. Müəssisə tərəfindən ödənilmiş (ödəniləcək) əlavə dəyər vergisi məbləği uçota 
alınır. 

   19 –2 «Alınmış qeyi-maddi aktivlər uzrə əlavə dəyər vergisi» subhesabında qeyri-
maddi aktivlərin əldə edilməsi üzrə hesablaşma sənədlərində müəyyən edilmiş, müəssisə 
tərəfindən ödənilmiş (ödəniləcək) əlavə dəyər vergisi məbləği uçota alınır. 

   19 –3 «Alınmış material ehtiyatları üzrə əlavə dəyər vergisi» subhesabında 
xammal, material, yarımfabrikatlar və digər növ istehsalehtiyatları üzrə hesablaşma 
sənədlərində müəyyən edilmiş, müəssisə tərəfindən ödənilmiş (ödəniləcək ) əlavə dəyər 
vergisi məbləği uçota alınır. 

   19 –4 «Alınmış azqiymətli və tezköhnələn əşyalar üzrə əlavə dəyər vergisi» 
subhesabında təyin olunmuş qaydada dövriyyə vəsaitlərinin tərkibinə daxil edilən ümumi 
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və xüsusi təyinatlı təsərrüfat inventarı, alət və qurğular və digər əmək vəsaitləri üzrə 
hesablaşma sənədlərində müəyyən edilmiş, müəssisə tərəfindən ödənilmiş (ödəniləcək) 
əlavə dəyər vergisi məbləği uçota alınır. 

   19 № -li «Alınmış sərvətlər üzrə əlavə dəyər vergisi» hesabının debeti üzrə əldə 
edilmiş material ehtiyatları, azqiymətli və tezköhnələn əşyalar, qeyri-maddi aktivlər və 
əsas vəsaitlərə görə müəssisə tərəfindən ödənilmiş (ödəniləcək) vergi məbləği 
hesablaşma və ya pul vəsaitlərinin uçota alan hesablarla müxabirələşdirilərək əks etdirilir. 

   19 № -li «Alınmış sərvətlər üzrə əlavə dəyər vergisi» hesabında toplanmış əlavə 
dəyər vergisinin silinməsi qaydası qanunverici və digər normativ aktlarla tənzimlənir. 
Mühasibat uçotunda bu əməliyyat 19 № -li «Alınmış sərvətlər üzrə əlavə dəyər vergisi» 
hesabının kreditində, bir qayda olaraq 68 № -li «Büdcə ilə hesablaşmalar» hesabı (Əlavə 
dəyər ergisi üzrə hesablaşmalar» subhesabı) ilə müxabirələşdirilərək əks etdirilir. 
 

19 № -li «Alınmış sərvətlər üzrə əlavə dəyər vergisi» hesabı aşağıdakı  
hesablarla müxabirələşdirilir: 

 
                    Debet üzrə                                                    Kredit üzrə  
      50 Kassa                                                              20 Əsas istehsalat 
      51 Hesablaşma hesabı                                        23 Köməkçi istehsalat 
      52 Valyuta hesabı                                                43 Kommersiya xərcləri  
      55 Banklarda olan xüsusi                                     44 Tədavül xərcləri  
           hesablar                                                          68 Büdcə ilə hesablaşmalar 
      60 Malsatan və podratçılarla                                81 Mənfəətin istifadəsi 
           hesablaşmalar                                                 84 Sərvətlərin əskikgəlməsi  
      76 Müxtəlif debitor və                                                 və xarabolmasında itgilər 
           kreditorlarla hesablaşmalar                             87 Əlavə kapital 
                                                                                   88 Bölüşdürülməmiş mənfəət  
                                                                                         (ödənilməmiş zərər) 
                                                                                    96 Məqsədli maliyyələşmələr 
                                                                                         və daxilolmalar 
 

BÖLMƏ 3 
İSTEHSALA  MƏSRƏFLƏR 

 
   Bu bölmədə olan hesablar müəssisənin nizamnamə fəaliyyəti, həmçinin onun 

işçilərinə göstərilən sosia-məişət xidməti ilə əlaqədar məsrəflər haqqında məlumatların 
ümumiləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Məsrəflərin baş vermə yerləri və digər 
əlamətlər üzrə qruplaşdırılması. Habelə kalkulyasiya uçotu, tərkibi və istifadə metodu 
istehsal fəaliyyətinin xüsusiyyətlərindən, quruluşundan, idarəetmənin təşkilindən asılı 
olaraq müəssisə tərəfindən müəyyən edilmiş ayrıca hesablar sistemində həyata keçirilə 
bilər. 

   Məhsulun (işin, xidmətin) maya dəyərinə daxil edilməsixərclərin siyahısı və onların 
uçotu qaydası qanunverici və digər normativ aktlarla nizamlanır. 

   Əvvəlcədən (icarə haqqı və s.), yaxud sonradan (məzuniyət günlərində işçiyə 
ödənilən məbləğ və s.) ödənilməsi vaxtından asılı olmayaraq müəssisənin məsrəfləri 
məhsulun (işin, xidmətin) aid olduğu dövrün maya dəyərinə daxil edilir. Hansı kalkulyasiya 
dövrünə aid edilməsini dəqiq müəyyən etmək mümkün olmayan məsrəflər, eləcə də 
mövsümü sahələrin ayrı-ayrı məsrəf növləri normalaşdırılmış smeta qaydasında 
məhsulun (işin, xidmətin) maya dəyərinə daxil edilir. 
 

20№ -Lİ  «ƏSAS İSTEHSALAT» HESABI 
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   20№ -li «Əsas istehsalat» hesabı müəssisənin yaradılmasının əsas məqsədi 
hesab olunan məhsulun (işin, xidmətin) istehsalına çəkilən məsrəflər haqqında 
məlumatların ümumiləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   Bu hesab əsasən: 
   sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələrində məhsulun buraxılışı; 
   podrat, geoloji və layihə-axtarış müəssisələrində tikinti-quraşdırma, geoloji 

kəşfiyyat və layihə-axtarış işlərinin yerinə yetirilməsi; 
   nəqliyyat və rabitə müəssisələrində onlar tərəfindən göstərilən xidmətlər; 
   elmi-tədqiqat müəssisələrində elmi-tədqiqat və konstruktorişlərinin yerinə 

yetirilməsi; 
   ictimai-iaşə müəssisələrinin buraxdığı öz məhsulları (xammal və materiallar 

hissəsi); 
   yol təsərrüfatında avtomobil yollarının saxlanılması və təmiri üzrə məsrəfləri uçota 

almaq üçün istifadə olunur. 
   20№ -li «Əsas istehsalat» hesabının debetində bilavasitə məhsul buraxılışı, yerinə 

yetirilən iş və göstərilən xidmətlərlə əlaqədar bibaşa məsrəflər (müstəqim xərclər), eləcə 
də köməkçi istehsalatların xərcləri, əsas istehsala xidmət və onun idarə edilməsi ilə bağlı 
dolayı (qeyri müstəqim) xərclər və zay edilmədən əmələ gələn itkilər əks etdirilir. 
Bilavəsitə məhsul buraxılışı, yerinə yetirilən iş və göstərilən xidmətlə əlaqədar olan 
birbaşa xərclər, istehsalat ehtiyatlarını, əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmaları 
və s. uçota alan hesabların kreditindən 20№ -li «Əsas istehsalat» hesabının debetinə 
silinir. Köməkçil istehsalatlarının xərcləri 23 № -li «Köməkçi istehsalat» hesabının 
kreditindən 20№ -li «Əsas istehsalat» hesabınındebetinə silinir. Əsas istehsala xidmətvə 
onun idarə edilməsi ilə əlaqədar dolayı (qeyri müstəqim) xərclər 25 № -li 
«Ümumistehsalat xərcləri», 26 № -li «Ümumtəsərrüfat xərcləri» hesablarının kreditindən, 
20№ -li «Əsas istehsalat» hesabınındebetinə silinir. 

   20№ -li «Əsas istehsalat» hesabınınkrediti üzrə istehsalı başa çatmış məhsulun, 
yerinə yetirilmiş iş və xidmətlərin faktiki maya dəyərinin məbləğləri əks etdirilir. Bu 
məbləğlər 20№ -li «Əsas istehsalat» hesabının kreditindən 40 № -li «Hazır məhsul» , 46 
№ -li «Məhsul (iş, xidmət)satışı, 37 № -li «Məhsul (iş, xidmət) buraxılışı» və s. 
hesablarınındebetinə yazılmaqla silinir. 

   20№ -li «Əsas istehsalat» hesabı üzrə ayın axırına olan qalıq bitməmiş istehsalın 
dəyərini göstərir. 

   20№ -li «Əsas istehsalat» hesabı üzrə analitik uçot, məsrəflərin və buraxılan 
məhsulların (işlərin, xidmətlərin) növləri üzrə aparılır. Əgər məsrəflərin baş vermə yerləri 
və digər əlamətlər üzrə qruplaşdırılması, habelə kalkulyasiya uçotu ayrıca hesablar 
sistemində həyata keçirilmirsə, onda 20№ -li «Əsas istehsalat» hesabı üzrə analitik uçot, 
həm də müəssisənin bölmələri üzrə aparılır. 
 

20№ -li «Əsas istehsalat» hesabı aşağıdakı hesablarla müxabirələşdirilir: 
 
                  Debet üzrə                                                     Kredit üzrə  
    02 Əsas vəsaitlərin köhnəl-                                06 Uzunmüddətli maliyyə  
          məsi (amortizasiyası)                                         qoyuluşları 
    05 Qeyri-maddi aktivlərin                                   10 Materiallar 
          amortizasiyası (köhnəlməsi)                         11 Böyüdülməkdə və kökəl- 
    10 Materiallar                                                           dilməkdə olanheyvanlar 
    11 Böyüdülməkdə və kökəl-                               12 Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar  
         dilməkdə olan heyvanlar                                               
    12 Azqiymətli və tezköhnə-                                14 Maddi sərvətlərin yenidən- 
              lən əşyalər                                                     qiymətlənirilməsi 
    13 Azqiymətli və tezköhnə-                                21 Öz istehsalının yarımfabrikatları   
              lən əşyaların köhnəlməsi                                                       
    14 Maddi sərvətlərin yenidən-                            28 İstehsalda zay  
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         qiymətləndirilməsi                                          37 Məhsul (iş,xidmət) satışı 
     16 Materialların dəyərindəki                              40 Hazır məhsul  
          kənarlaşmalar                                              41 Mallar  
     19 Alınmış sərvətlər uzrə əlavə                         45 Yüklənmiş mallar 
           dəyər vergisi                                                46 Məhsul (iş, xidmət) satışı 
     21 Öz istehsalının yarımfabrikatları                   58 Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları 
     23 Köməkçi istehsalat                                       79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar 
     25 Ümumistehsalat xərcləri                                                        
     26 Ümumtəsrrüfat xərcləri                                 80 Mənfəət və zərər  
     28 İstehsalatda zay                                           84 Sərvətlərin əskikgəlməsi 
     31 Gələcək dövrlərin xərcləri                                  və xarabolmasından itkilər 
     40 Hazır məhsul                                                                           
     41 Mallar                                                            87 Əlavə kapital 
     46 Məhsul (iş, xidmət) satışı                              96 Məqsədli maliyyələşmələr 
     50 Kassa                                                                və daxilolmalar 
     51 hesablaşma hesabı 
     52 Valyuta hesabı 
     55 Banklarda olan xüsusi hesablar  
     60 Malsatan və podratçılarla 
          hesablaşmalar 
     63 İddialar üzrə hesablaşmalar 
     65 Əmlak və şəxsi sığorta üzrə  
           hesablaşmalar 
     67 Büdcədənkənar ödənişlər üzrə  
           hesablaşmalar 
     69 Sosial sığorta və təminat 
           üzrə hesablaşmalar 
     70 Əməyin ödənişi üzrə işçi 
            heyəti ilə hesablaşmalar 
     71 Təhtəlhesab şəxslərlə  hesab- 
           laşmalar 
     76 Müxtəlif debitor və kredtor- 
           larla hesablaşmalar 
     79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar 
     80 Mənfəət və zərər 
     84 Sərvətlərin əkikgəlməsi və  
           xarabolmasından itkilər 
     89 Qarşıdakı xərclər və ödəmə- 
           lər ehtiyatlar 
 

21 № Lİ «ÖZ İSTEHSALIN YARIMFABRİKATLARI» HESABI 
 

   21 № -li «Öz istehsalının yarımfabrikatları» hesabı müəssisələrində uçotu ayrıca 
aparılan öz istehsalının yarımfabrikatlarının mövcudluğu və hərəkəti haqqında 
məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   Bu hesabda əsasən müəssisələrdə hazırlanmış (istehsalın tam dövrü zamanı) 
aşağıdakı yarımfabrikatlar: 

   qara metallurgiyada poladlı çuqun; 
   rezin sənayesində rezin xammalı və yapışqan; 
   kimya sənayesinin azot-tuk kombinatlarında sulfat turşusu; 
   digər müəssisələrdə göstərilən qiymətlilər btməmiş istehsalın tərkibində, yəni 20№ 

-li «Əsas istehsalat» hesabında əks etdirilir.  
  Yarımfabrikatların hazırlanması ilə əlaqədar xərclər21 № -li «Öz istehsalının 

yarımfabrikatları» hesabının debetinə və 20№ -li «Əsas istehsalat» hesabının kreditinə 
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yazılmaqla əks etdirilir. Gələcəkdə təkirar emal üçün verilmiş yarımfabrikatların gəyəri  
20№ -li «Əsas istehsalat» hesabınındebetinə, eənar müəssisələrə satılanların dəyəri isə 
46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabının debetində və 21 № -li «Öz istehsalının 
yarımfabrikatları» hesabınınkreditində əks etdirilir. 

   21 № -li «Öz istehsalının yarımfabrikatları» hesabı uzrə analitik uçot 
yarımfabrikatların adları (ölçü, növ, çeşid və s. üzrə) və saxlanma yerləri üzrə aparılır. 
 

21 № -li «Öz istehsalının yarımfabrikatları» hesabı aşağıdakı  
hesablarla müxabirələşdirilir: 

 
                 Debet üzrə                                                      Kredit üzrə  
 
   14 Maddi sərvətlərin yenidən-                          14 Maddi sərvətlərin yenidən-  
        qiymətləndirilməsi                                             qiymətləndirilməsi 
   20 Əsas istehsalat                                            20 Əsas istehsalat 
   23 Köməkçi istehsalat                                       23 Köməkçi istehsalat 
   25 Ümumistehsalat xərcləri                               25 Ümumistehsalat xərcləri 
   26 Ümumtəsərrüfat xərcləri                               26 Ümumtəsərrüfat xərcləri 
   37 Məhsul (iş, xidmət) buraxılışı                        28 İstehsalda zay  
   79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar                    40 Hazır məhsul 
                                                                             45 Yüklənmiş mallar 
                                                                             46 Məhsu (iş, xidmət) satışı 
                                                                             79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar 
                                                                             80 Mənfəət və zərər 
                                                                             84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və  
                                                                                  xarabolmasından itkilər 
                                                                             89 Qarşıdakı xərclər və ödəmələr 
                                                                                   üçün ehtiyatlar 
                                         

23 № -Lİ «KÖMƏKÇİ İSTEHSALAT» HESABI 
 

   23 № li «Köməkçi istehsalat» hesabı müəssisənin əsas istehsalı yaxud əsas 
fəaliyyəti üçün köməkçi (yardımçı) olan istehsalatlarının məsrəfləri haqqında məlumatları 
ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   Bu hesab əsasən aşağıdakıları təmin edən istehsallara məsrəflərin uçotunu 
aparmaq üçün istifadə edilir: 

   enerjinin müxtəlif növləri ilə xidmət (elektrik enerjisi, buxar, qaz, hava və s.); 
   nəqliyyat xidməti; 
   əsas vəsaitlərin təmiri; 
   alətlərin, qəliblərin, ehtiyat hissələrinin hazırlanması; 
   tikinti detalları, konstruksiyaları, yaxud tikinti materiallraı ilə zənginləşdirmə 

(əsasən tikinti müəssisələrində); 
   daş, çınqıl, qum və digər filiz sayılmayan materialların çıxarılması; 
   taxta-şalbanın tədarükü və mişarlanması; 
   kənd təsərrüfatı məhsullarının duza qoyulması, qurudulması və 

konservləşdirilməsi (əsasən ticarət müəssisələrində) və s. 
  23 № li «Köməkçi istehsalat» hesabının debeti üzrə bilvasitə məhsul buraxılışı, 

işinin yerinə yetirilməsi və xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar müstəqim (birbaşa) 
xərclər, habelə köməkçi istehsalatlara xidmət və onların idarə edilməsi ilə əlaqədar dolayı 
(qeyri-müstəqim) xərcəlr və zay nəticəsində itkilər əks etdirilir. Bilavasitə məhsul 
buraxılışı, işlərin yerinə yetirilməsi və xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar müstəqim 
9birbaşa) xərclər, istehsalat ehtiyatları, əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmaları 
və s. uçota alan hesabların kreditindən 23 № li «Köməkçi istehsalat» hesabının debetinə 
silinir. Köməkçi istehsalatlara xidmət və onların idarə edilməsi ilə əlaqədar dolayı (qeyri-
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müstəqim) xərclər 25 № -li Ümumistehsalat xərcləri» və 26 №-li «Ümumtəsərrüfat 
xərcləri» hesablarından, 23 № li «Köməkçi istehsalat» hesabına silinir. Məqsədə uyğun 
hallarda istehsala xidmət üzrə xərclər(25 № -li Ümumistehsalat xərcləri» hesabında 
əvvəlcədən yığılmadan) bilavasitə 23 № li «Köməkçi istehsalat» hesabında uçota alına 
bilər. Zay nəticəsində itkilər 28 № -li «İstehsalatda zay» hesabının kreditindən, 23 № li 
«Köməkçi istehsalat» hesabına silinir. 

   23 № li «Köməkçi istehsalat» hesabının krediti üzrə istehsalı başa çatmış 
məhsulların, yerinə yetirilmiş işlərin və göstərilmişxidmətlərin faktiki maya dəyərləri əks 
etdirilir. Bu məbləğdə 23 № li «Köməkçi istehsalat» hesabından – aşağıdakı hesabların 
debetinə silinir; 

   20 № -li «Əsas istehsalat» – əsas istehsala, yaxud əsas fəaliyyət növünə məhsul 
(iş, xidmət) buraxılışı zamanı; 

   46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» – kənar təşkilatlar üçün iş və xidmətlər yerinə 
yetirərkən; 

   37 № -li «Məhsul (iş, xidmət) buraxılışı» – bu hesab istehsala məsrəflərin uçotu 
üçün istifadə edilərsə və s. 

   23 № li «Köməkçi istehsalat» hesabı üzrə ayın axırında olan qalıq bitməmiş 
istehsalın dəyərini göstərir. 

   23 № li «Köməkçi istehsalat» hesabı üzrə analitik uçot istehsalınnövləri üzrə 
aparılır. 
 

23 № li «Köməkçi istehsalat» hesabı aşağıdakı  hesablarla müxabirələşdirilir: 
 
                 Debet üzrə                                                        Kredit üzrə  
    02 Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi                     06 Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları 
         (amortizasiyası)                                                                       
    05 Qeyri-maddi aktivlərin                               07 Quraşdırılası avadanlıqlar 
         amortizasiyası (köhnəlməsi)                     08 Kapital qoyuluşları  
   10 Materiallar                                                  10 Materiallar 
   11 Böyüdülməkdə və kökəldil-                        11 Böydylməkdə və kökəldil-  
        məkdə olan heyvanlar                                     məkdə olan heyvanlar 
                                                                           12 Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar 
  12 Azqiymətli və tezköhnələn                                                   
        əşyalar                                                       14 Maddi sərvətlərin yenidən- 
  13 Azqiymətli və tezköhnələn                               qiymətləndirilməsi 
        əşyaların köhnəlməsi                                 15 Materialların tədarükü və  
  14 Maddi sərvətlərin yenidən-                               əldə edilməsi 
            qiymətləndirilməsi                                   20 Əsas istehsalat  
  16 Materialların dəyərində                                21 Öz istehsalının yarımfabri-  
            olan kənarlaşmalar                                                                  kaları 
  19 Alınmış sərvətlər üzrə                                  23 Köməkçi istehsalat 
       əlavə dəyər vepgisi                                     25 Ümumistehsalat xərcləri 
  21 Öz istehsalının yarım-                                 26 Ümumtəsərrüfat xərcləri 
       fabrikatları                                                   28 İstehsalatda zay  
 23 Köməkçi istehsalat                                      29 Xidmətedici istehsalat və  
 25 Ümumistehsalat xərcləri                                   təsərrüfatlar 
 26 Ümumtəsərrüfat xərcləri                              30 Qeyri-əsaslı işlər 
 28 İstehsalatda zay                                          31 Gələcək dövrlərin xərcləri 
 31 Gələcək dövrlərin xərcləri                            37 Məhsul (iş, xidmət) buraxılışı  
 40 Hazır məhsul                                               41 Mallar  
46 Məhsul (iş, xidmət) satışı                              43 Kommersiya xərcləri 
50 Kassa                                                           44 Tədavül xərcləri  
60 Malsatan və podratçılarla                             45 Yüklənmiş mallar 
     hesablaşmalar                                              46 Məhsul (iş, xidmət) satışı 
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63 İddialar üzrə hesablaşmalar                         47 Əsa vəsaitlərin satışı və 
65 Əmlak və şəxsi sığorta                                       sair xaric olmaları 
      üzrə hesablaşmalar                                     58 Qısamüddətli maliyyə  
67 Büdcədənkənar ödənişlər                                  qoyuluşları 
     üzrə hesablaşmalar                                      70 Əməyin ödənişə üzrə işçi 
69 Sosial sığorta və təminat                                    heyəti ilə hesablaşmalar 
     üzrə hesablaşmalar                                      73 Sair əməliyyatlar üzrə işçi 
70 Əməyin ödənişi üzrə işçi                                    heyəti ilə hesablaşmalar 
     heyəti ilə hesablaşmalar                              78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə 
76 Müxtəlif debitor və kredi-                                   hesablaşmalar 
     torlarla hesablaşmalar                                  79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar   
79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar                                                        
80 Mənfəət və zərər                                          80 Mənfəət və zərər 
84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və                          84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və                                                     
     xarabolmasından itkilər                                      xarabolmasından itkilər                                                     
87 Əlavə kapital 
89 Qarşıdakı xərclər və ödəmə-                         89 Qarşıdakı xərclər və ödəmə- 
      lər üçün ehtiyatlar                                              lər üçün ehtiyatlar 
 

25 №-Lİ  «ÜMUMİSTEHSALAT  XƏRCLƏRİ» HESABI 
 

   25 № -li «Ümumistehsalat xərcləri» hesabı müəssisənin əsas və köməkçi 
istehsallarının xidmət üzrə xərclər haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. 

   Bu hesabda əsasən: 
   maşın və avadanlıqların saxlanılması və istismarı üzrə xərclər; 
   istehsal təyinatlı əsas vəsaitlərin təmiri xərcləri və tam bərpası üçün amortizasiya 

ayırmaları; 
   istehsalat əmlakının sığortalanması üzrə xərclər; 
   istehsal binalarının saxlanılması, işıqlandırılması və qızdırılması üzrə xərclər; 
   istehsal binaları, maşınlar, avadanlıqlar və istehsalatda istifadə edilən digər icarə 

edilmiş vəsaitlərə görə icarə haqqı; 
   istehsal xidmət edən işçi heyətinin əməyinin ödənişi üzrə xərclər və bu kimi oxşar 

təyinatlar üzrə digər xərclər əks etdirilə bilər. 
   25 № -li «Ümumistehsalat xərcləri» hesabında əks etdirilən ümumistehsalat 

xərcləri: - istehsalat ehtiyatlarını, əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmaları və 
başqalarını uçota alan hesabların krediti ilə müxabirələşdirilir. 

   25 № -li «Ümumistehsalat xərcləri» hesabında uçota alınmış xərclər 20 № -li 
«Əsas istehsalat» və 23 № -li «Köməkçi istehsalat» şesablarının debetinə silinir. 

   Ümümistehsalat xərclərinin ayrı-ayrı uçot obyektləri arasında bölüşdürülməsi 
qaydası, müvafiq normativ aktlarla nizamlanır. 

   25 № -li «Ümumistehsalat xərcləri» hesabı üzrə analitik uçot müəssisəsinin ayrı-
ayrı bölmələri və xərc maddələri üzrə aparılır. 
 
 
25 № -li «Ümumistehsalat xərcləri» hesabı aşağıdakı hesablarla müxabirələşdirilir: 

 
                 Debet üzrə                                                    Kredit üzrə  
    02 Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi                       10 Materiallar  
    05 Qeyri-maddi aktivlərin                                 12 Azqiymətli və tezköhnələn 
         amortizasiyası (köhnəlməsi                              əşyalar 
    10 Materiallar                                                   20 Əsas istehsalat 
    12 Azqiymətli və tezköhnələn                          21 Öz istehsalının yarımfabri- 
             əşyalar                                                           katları 
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    13 Azqiymətli və tezköhnələn                          23 Köməkçi istehsalat 
         əşyaların köhnəlməsi                                  28 İstehsalatda zay 
    16 Materialların dəyərində                               31 Gələcək dövrlərin xərcləri 
    olan kənarlaşmalar                                          70 Əməyin ödənişi üzrə işçi 
    21 Öz istehsalının yarımfabri-                               heyəti ilə hesablaşmalar 
         katları                                                         73 Sair əməliyyatlar üzrə işçi 
    23 Köməkçi istehsalat                                          heyəti ilə hesablaşmalar 
    29 Xidmətedici istehsalat                                79 Təsərrüfatdaxili hesablaş- 
    və təsərrüfatlar                                                      malar 
    31 Gələcək dövrlərin xərcləri                          80 Mənfəət və zərər 
    40 Hazır məhsul 
    46 Məhsul (ih, xidmət) satışı 
    50 Kassa 
    51 Hesablaşma hesabı  
    52 Valyuta hesabı 
    60 Malsatan və podratçılarla 
         hesablaşmalar 
    63 İddialar üzrə hesablaşmalar 
    65 Əmlak və şəxsi sığorta üzrə  
          hesablaşmalar 
    67 Büdcədənkənar ödənişlər  
         üzrə hesablaşmalar 
    69 Sosial sığorta və təminat 
          üzrə hesablaşmalar 
     70 Əməyin ödənişi üzrə işçi  
           heyəti ilə hesablaşmalar 
     71 Təltəlhesab şəxslərlə hesab- 
           laşmalar 
     76 Müxtəlif debitor və kredi- 
          torlarla hesablaşmalar 
     79 Təsərrüfatdaxili hesablaş- 
          malar 
     84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və 
          xarabolmasından itkilər 
     89 Qarşıdakı xərclər və ödəmə- 
          lər üçün ehtiyatlar 
 
 

26 № -Lİ «ÜMUMTƏSƏRRÜFAT XƏRCLƏRİ» HESABI 
 

   26 № -li «Ümumtəsərrüfat xərcləri» hesabı istehsal prosesləri ilə bilavasitə əlaqəsi 
olmayan təsərrüfat və idarəetmə xərcləri haqqında məlumatları ümumiləşdirilmək üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. 

   Bu hesabda əsasən aşağıdakı xərclər əks etdirilə bilər: 
   inzibati-idarə xərcləri; 
   istehsal prosesləri ilə əlaqəsi olmayan ümumtəsərrüfat heyətinin saxlanılması üzrə 

xərcəlr; 
   ümumtəsərrüfat və idarəetmə təyinatlı əsas vəsaitlərin təmiri xərcləri və tam 

bərpası üçün amortizasiya ayırmaları; 
   ümumtəsərrüfatə təyinatlı binalara görə icarə haqqı; 
   məluma, məsləhət və audit xidmətlərinin ödənilməsi üzrə xərclər və bu kimi oxşar 

təyinatlar üzrə digər xərclər. 
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   Ümumtəsərrüfat xərcləri istehsalat ehtiyatları, əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə 
hesablaşmalar, digər müəssisələrlə hesablaşmalar və başqa hesabların kreditində, 26 № 
-li «Ümumtəsərrüfat xərcləri» hesabının debetinə əks etdirilir.  

   26 № -li «Ümumtəsərrüfat xərcləri» hesabında uçota alınmış xərclər 20 № -li 
«Əsas istehsalat», 23 № -li «Köməkçi istehsalat» (əgər köməkçi istehsalatlar kənar üçün 
məmuləat istehsal etmiş, iş yerinə yetirmiş və xidmət göstərmişsə), 29 № -li «Xidmətedici 
istehsalat və təsərrüfatlar» (əgər xidmətedici istehsalat və təsərrüfatlarkənara iş görmuş 
və xidmət göstərmişsə) hesablarının debetinə silinir. 

   Göstərilən xərclər şərti sabit-xərclər kimi müvafiq normativ aktlarla tənzimlənən 
qaydada 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabının debetinə silinə bilər. 

   26 № -li «Ümumtəsərrüfat xərcləri» hesabı üzrə analitik uçot müvafiq smetaların 
hər bir maddəsi, məsrəflərin baş vermə yerləri və məsuliyyət mərkəzləri üzrə aparılır. 
  

26 № -li «Ümumtəsərrüfat xərcləri» hesabı aşağıdakı hesablarla                                                                     
müxabirələşdirilir: 

 
                        Debet üzrə                                             Kredit üzrə  
    02 Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi                       08 Kapital qoyuluşlar 
         (amortizasiyası)                                          10 Materiallar   
    05 Qeyri-maddi aktivlərin amor-                      12 Azqiymətli və tezköhnələn 
          tizasiyası (köhnəlməsi)                                   əşyalar 
   10 Materiallar                                                    20 Əsas istehsalat 
   12 Azqiymətli və tezköhnələn                           21 Öz istehsalının yarım- 
        əşyalar                                                              fabrikatları 
  13 Azqiymətli və tezköhnələn                            23 Köməkçi istehsalat 
        əşyaların köhnəlməsi                                   28 İstehsalatda zay 
  16 Materialların dəyərində                                 29 Xidmətedici istehsalat 
       olan kənarlaşmalar                                            və təsərrüfatlar 
  21 Öz istehsalının yarımfabri-                            30 Qeyri-əsaslı işlər 
        katları                                                           31 Gələcək dövrlərin xərcləri 
  23 Köməkçi istehsalat                                       41 Mallar  
  29 Xidmətedici istehsalat və                              46 Məhsul (iş, xidmət) satışı  
       təsərrüfat                                                      63 İddialar üzrə hesablaşmalar 
  30 Qeyri-əsaslı işlər                                           70 Əməyin ödənişi üzrə işçi 
  31 Gələcək dövrlərin xərcləri                                  heyəti ilə hesablaşmalar 
  40 Hazır məhsul                                                 73 Sair əməliyyatlar üzrə                                                             
  46 Məhsul (ih, xidmət) satışı                                    işçi heyəti ilə hesablaşmalar 
  50 Kassa                                                            79 Təsərrüfatdaxili hesablaşma- 
                                                                                  lar 
  51 Hesablaşma hesabı                                      80 Mənfəət və zərər 
  52 Valyuta hesabı                                              96 Məqsədli maliyyələşmələr 
  60 Malsatan və podratçılarla                                   və daxilolmalar 
       hesablaşmalar 
  63 İddialar üzrə hesablaşmalar 
  65 Əmlak və şəxsi sığorta üzrə  
        hesablaşmalar 
  67 Büdcədənkənar ödənişlər  
        üzrə hesablaşmalar 
   68 Büdcə ilə hesablaşmalar 
   69 Sosial sığorta və təminat 
      üzrə hesablaşmalar 
   70 Əməyin ödənişi üzrə işçi  
         heyəti ilə hesablaşmalar 
   71 Təltəlhesab şəxslərlə hesab- 



 50 

         laşmalar 
   76 Müxtəlif debitor və kredi- 
        torlarla hesablaşmalar 
   79 Təsərrüfatdaxili hesablaş- 
         malar 
   84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və 
        xarabolmasından itkilər 
   89 Qarşıdakı xərclər və ödəmə 
   90 Qısamüddətli bank kreditləri 
 

28 № Lİ «İSTEHSALATDA ZAY» HESABI 
 

   28 № -li «İstehsalatda zay» hesabı istehsalatda buraxılmış zay məhsuldan olan 
itkilər haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   28 № -li «İstehsalatda zay» hesabının debetində daxildə və kənarda aşkar edilmiş 
zay üzrə (düzəldilməsi mümkün olmayan, yəni tamamilə zay məhsulun dəyəri, onun 
düzəldilməsi üzrə xərclər və s.), həmçinin norma həcmini aşan zəmanətli təmirə çəkilən 
məsrəflər cəmlənir. 

   28 № -li «İstehsalatda zay» hesabının kreditində zay məhsuldan olan itki məbləği-
nin azaldılmasına aid edilən məbləğlər (mümkün istifadə qiymətləri üzrə zay edilmiş məh-
sulun dəyəri; zay üçün günahkar şəxslərdən tutulası məbləğlər; malsatanlar tərəfindən 
göndərilən və istifadəsi nəticəsində zaya yol verilmiş kefiyyətsiz materiallar yaxud yarım-
fabrikatlara görə onlardan tutulası məbləğlər və s.) həmçinin zaydan itki kimi istehsal üzrə 
məsrəflərə silinən məbləğlər əks etdirilir.    

   28 № -li «İstehsalatda zay» hesabı üzrə analitik uçot müəssisənin ayrı-ayrı sexləri, 
məhsulların növləri, xərc maddələri, zayın günahkarları və səbəbləri üzrə aparılır.                                                                   
            

28 № -li «İstehsalatda zay» hesabı aşağıdakı hesablarla müxabirələşdirilir: 
                 
                   Debet üzrə                                                         Kredit üzrə 
 
    10 Maeriallar                                                          10 Materiallar  
    20 Əsas istehsalat                                                 12 Azqiymətli və tezköhnə- 
    21 Öz istehsalının yarım-                                             lən əşyalar 
         fabrikatları                                                          20 Əsas istehsalat  
    23 Köməkçi istehsalat                                            23 Köməkçi istehsalat 
    25 Ümumistehsalat xərcləri                                    29 Xidmətedici istehsalat 
    26 Ümumtəsərrüfat xərcləri                                    63 İddialar üzrə hesablaşmalar 
    37 Məhsul (iş. Xidmət) buraxılışı                            70 Əməyin ödənişi üzrə işçi 
    51 Hesablaşma hesabı                                                heyəti ilə hesablaşmalar 
    52 Valyuta hesabı                                                  73 Sair əməliyyatlar üzrə işçi 
    55 Banklarda olan xüsusi                                            heyəti ilə hesablaşmalar 
         hesablar                                                            80 Mənfəət və zərər  
    60 Malsatan və podratçılarla                                  89 Qarşıdakı xərclər və ödə- 
         hesablaşmalar                                                        mələr üçün ehtiyatlar 
     67 Büdcədənkənar ödənişlər 
          üzrə hesablaşmalar 
     69 Sosial sığorta və təminat 
          üzrə hesağlaşmalar 
     70 Əməyin ödənişi üzrə işçi  
           heyəti ilə hesablaşmalar 
     71 Təhtəlhesab şəxslərlə  
           hesablaşmalar  
     76 Müxtəlif debitor və kredi- 
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        torlarla hesablaşmalar 
 

29 № -Lİ «XİDMƏTEDİCİ İSTEHSALAT VƏ TƏSƏRRÜFATLAR» 
HESABI 

 
   29 № -li «Xidmətedici istehsalat və təsərrüfatlar» hesabı müəssisənin xidmətedici 

istehsalat və təsərrüfatlarının məhsul buraxılışı, yerinə yetirilən iş və göstərilən 
xidmətlərlə əlaqədar xərclər haqqındakı məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. 

   Xidmətedici istehsalat və təsərrüfatlar dedikdə fəaliyyəti müəssisənin 
yaradılmasının əsas məqsədi olan məhsul istehsalı, yerinə yetirilən iş aə göstərilən 
xidmətlərlə bağlı olmayan istehsalat və təsərrüfatlar başa düşülməlidir. Bu şesabda 
əsasən müəssisənin balansında olan: mənzil-komunal təsərrüfatlarının (yaşayış evlərinin, 
yataqxanaların, camaşirxanaların, hamamların və s. istismarı üzrə), tikiş və başqa məişət-
xidməti emalatxanalarının; yeməkxana və bufetlərin; məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin 
(uşaq baxçalarının, körpələr evinin), istirahət evləri, sanatoriaya və digər sağlamlıq və 
mədəni-maarif təyinatlı müəssisələrin, elmi tədqiqat və konstruktor bölmələrinin məsrəfləri 
əks etdirilə bilər. 

   29 № -li «Xidmətedici istehsalat və təsərrüfatlar» hesabının debetində məhsul 
buraxılışı, göstərilən xidmət və yerinə yetirilən işlərlə bilavasitə əlaqədar olan müstəqim 
(birbaşa) xərclər həmçinin köməkçiistehsalın xərcləri əks etdirilir. Müstəqim (birbaşa) 
xərclər 29 № -li «Xidmətedici istehsalat və təsərrüfatlar» hesabının debetinə, istehsal 
ehtiyatlarını, əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmaları və s. uçota alan 
hesabların kreditindən silinir. Köməkçi istehsalatların xərcləri 23 № -li «Köməkçi 
istehsalat» hesabının kreditindən 29 № -li «Xidmətedici istehsalat və təsərrüfatlar» 
hesabının debetinə silinir. 

   29 № -li «Xidmətedici istehsalat və təsərrüfatlar» hesabınınkreditində istehsalı 
başa çatmış məhsulun, yerinə yetirilmiş işin və göstərilən xidmətin faktiki maya dəyərinin 
məbləği əks olunur. Bu məbləğlər 29 № -li «Xidmətedici istehsalat və təsərrüfatlar» 
hesabının kreditindən aşağıdakı hesabların debetinə silinir: 

   xidmətedici istehsalat və təsərrüfatlar tərəfindən buraxılmış material qiymətliləri və 
hazır məmulatları uçota alan hesabların; 

   xidmətedici istehsalat və təsərrüfatlar tərəfindən yerinə yetirilən iş və xidmətlərin 
istehlakçıların – bölmələrinin məsrəflərini uçota alan hesabların; 

   46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı (xidmətedici istehsalat və təsərrüfatlar 
tərəfindən yerinə yetirilmiş iş və xidmətlərin kənar müəssisələrə satışı zamanı) hesabının; 

   76 № -li «Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesblaşmalar» (kirayəşinlərdən, yaxud 
icarədarlardan onlara göstərilən xidmət üçün çatası məbləğlər) hesabının; 

   Məktəbəqədər uşaq müsssisələrinin saxlanmasına məsrəflərin örtülməsi 
mənbələrinin uçota olan hesabların; 

   Mənzil-kommunal təsərrüfatının istismarından olan zərər, 29 № -li «Xidmətedici 
istehsalat və təsərrüfatlar» hesabından 81 № -li «Mənfəətin istifadəsi», 88 № -li 
«Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» hesabların debetinə silinə bilər. Mənzil- 
kommunal təsərrüfatının istismarından əldə edilən mənfəət 29 № -li «Xidmətedici isteh-
salat və təsərrüfatlar» hesabından 80 №-li «Mənfəət və zərər» hesabının kreditinə silinir. 

   29 № -li «Xidmətedici istehsalat və təsərrüfatlar» hesabı üzrə ayın axırına olan 
qalıq bitməmiş istehsalın dəyərini göstərir. 

   29 № -li «Xidmətedici istehsalat və təsərrüfatlar» hesabı üzrə analitik uçot hər bir 
xidmətedici istehsalatvə təsərrüfat və onların xərc maddələri üzrə aparılmalıdır. Bu zaman 
mənzil-kommunal təsərrüfatına məsrəflərin (yaşayış evlərinin istismarı üzrə məsrəflər) 
analitik uçotunun təşkili istismar və məqsədli xərclər (su təchizatı, işıqlandırma, qaz, 
qızdıama və kanalizasiya xərcləri ) haqqında məlumatların əldə edilmə mümkünlüyünü 
təmin etməlidir. 
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29 № -li «Xidmətedici istehsalat və təsərrüfatlar» hesabı aşağıdakı 
hesablarla müxabirələşdirilir: 

 
                    Debet üzrə                                                      Kredit üzrə 
     02 Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi                            06 Uzunmüddətli maliyyə  
          (amortizasiyası)                                                      qoyuluşları  
     05 Qeyri-maddi aktivlərin amor-                            10 Materiallar  
          tizasiyası (köhnəlməsi)                                     11 Böüdülməkdə və kökəldil- 
      10 Materiallar                                                             məkdə olan heyvanlar 
      11 Böyüdülməkdə və kökəldil-                              12 Azqiymətli və tezköhnələn 
            məkdə olan heyvanlar                                          əşyalar 
      12 Azqiymətli və tezköhnələn                               14 Maddi sərvətlərin yenidən- 
            əşyalar                                                                 qiymətləndirilməsi 
      13 Azqiymətli və tezköhnələn                               25 Ümumistehsalat xərcləri 
           əşyaların köhnəlməsi                                       26 Ümumtəsərrüfat xərcləri  
      14 Maddi sərvətlərin yenidən-                              29 Xidmətedici istehsalat və  
           qiymətləndirilməsi                                                 təsərrüfatlar 
      16 Materialların dəyərində olan                            31 Gələcək dövrlərin xərcləri 
           kənarlaşmalar                                                  37 Məhsul (iş, xidmət) satışı 
      23 Köməkçi istehsalat                                          40 Hazır məhsul                        
      26 Ümumtəsərrüfat xərcləri                                  41 Mallar 
      28 İstehsalatda zay                                              44 Tədavül xərcləri 
      29 Xidmətedici istehsalat və                                 45 Yüklənmiş mallar 
           təsərrüfatlar                                                     46 Məhsul (iş, xidmət) satışı 
       31 Gələcək dövrlərin xərcləri                               58 Qısamüddətli maliyyə  
       46 Məhsul (iş, xidmət) satışı                                      qoyuluşlar 
       50 Kassa                                                              63 İddialar üzrə hesablaşmalar 
       51 Hesablaşma hesabı                                        70 Əməyin ödənişi üzrə işçi 
       52 Valyuta hesabı                                                      heyəti ilə hesablaşmalar 
       60 Malsatan və podratçılarla                               73 Sair əməliyyatlar üzrə işçi 
            hesablaşmalar                                                      heyəti ilə hesablaşmalar 
       63 İddialar üzrə hesablaşmalar                           76 Müxtəlif debitor və kredi- 
       65 Əmlak və şəxsi sığorta üzrə                                torlarla hesablaşmalar 
             hesablaşmalar                                               78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə 
       67 Büdcədənkənar ödənişlər                                    hesablaşmalar 
             üzrə hesablaşmalar                                       79 Təsərrüfatdaxili hesablaş- 
       68 Büdcə ilə hesablaşmalar                                      malar 
       69 Sosial sığorta və təminat                                80 Mənfəət və zərər 
             üzrə hesablaşmalar                                       81 Mənfəətin istifadəsi 
       70 Əməyin ödənişi üzrə işçi                                83 Gələcək dövrlərin xərcləri 
             heyəti ilə hesablaşmalar                                84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və 
       71 Təhtəlhesab şəxslərlə hesab-                             xarabolmasından itkilər 
             laşmalar                                                        88 Bölüşdrülməmiş mənfəət 
       76 Müxtəlif debitor və kreditor-                                (ödənilməmiş zərər) 
            larla hesablaşmalar                                        89 Qarşıdakı xərclər və ödəmə- 
       79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar                              lər üçün ehtiyatlar 
       80 Mənfəət və zərər                                             96 Məqsədli maliyyələşmələr 
       84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və                                  və daxilolmalar 
            xarabolmasından itkilər 
       89 Qarşıdakı xərclər və ödəmələr 
             üçün ehtiyatlar 
 

30 № -Lİ «QEYRİ – ƏSASLI İŞLƏR» HESABI 
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   30 № -li «Qeyri-əsaslı işlər» hesabı qeyri-əsaslı işlərin (titulu və titulsuz müvəqqəti 
tikintilərin inşası və s.) yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar məsrəflfr haqqında məlumatları 
ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu hesab podratçı müəssisələr, həmçinin 
təsərrüfat üsulu ilə tikinti aparan müəssisələr tərəfindən istifadə edilir. 

   Tikinti meydançasının abadlaşdırılması, materialların, konstruksiyalarının və 
tikintilərin bir hissəsinin sınaqdan keçirilməsi, əməyin mühavizəsi və texniki təhlükəsizlik, 
özünə məxsus və icarəyə götürülmüş bina və quğuların (o cümlədən titulsuz) təmiri və s. 
ilə əlaqədar məsrəflər 30 № -li «Qeyri-əsaslı işlər» hesabında deyil. 23 № -li «Köməkçi 
istehsalat», 26 № -li «Ümumtəsərrüfat xərcləri», 29 № -li «Xidmətedici istehsalat və 
təsərrüfatlar» və başqa hesablarda uçota alınır. 

  30 № -li «Qeyri-əsaslı işlər» hesabı üçün aşağıdakı subhesablar açıla bilər: 
             30 –1 «Müvəqqəti (titullu) tikintilərin inşası» 
             30 –2 «Müvəqqəti (titulsuz) tikintilərin inşası»  
             30 –3 «Sair qeyri-əsaslı işlər» və başqaları. 
  30 –1 «Müvəqqəti (titullu) tikintilərin inşası» subhesabında müvəqqəti (titullu) bina 

və tikintilərin inşası, həmçinin tikintiyə xidmət göstərən digər bina və tikintilərin avadanlıq 
və qurğularla yenidən təchiz edilməsi üzrə görülən işlərlə əlaqədar məsrəfləruçota alınır. 
Bu zaman göstərilən məsrəflər 30 –1 «Müvəqqəti (titullu) tikintilərin inşası» subhesabında 
tikinti müəssisəsi ilə tikinti aparan arasındakı hesablaşmalar, tikinti-quraşdırma işlərinin 
smeta dəyərinə və obyektlərinsmetasına daxil edilmiş müvəqqəti (titullu) bina və 
tikintilərin inşası üzrə məsrəflər də nəzərə alınmaqla qurtarmışkompleks işləri (hazır tikinti 
məhsulları) üzrə aparılan hallarda əks etdirilir. Tikinti müəssisələri işin yerinə 
yetirilməsiprosesində, müvəqqəti (titullu) bina və tikintilərininşasını maliyyələşdirmək 
üçüntikinti-quraşdırma işlərinin maya dəyəri hesabına 89 № -li «Qarşıdakı xərclər və 
ödəmələr üçün ehtiyatlar» hesabında vəsait ehtiyatı yaratmalıdır. 

   Müvəqqəti (titullu) bina və tikintilərin inşası ilə əlaqədar məsrəflərin tikinti-
quraşdırma işlərinin smetadəyərinə və obyektlərin smetasına daxil edilməməsi və onlar 
üzrə hesablaşmaların ayrılıqda aparılmasıhallarında tikinti müəssisəsi belə obyektlər üzrə 
məsrəflərinuçotunu ümumi qaydaya müvafiq olaraq hər bir tikinti obyekti üzrə 20 № -li 
«Əsas istehsalat» hesabında aparır. Göstərilən obyektlər qəbul olunduqdan sonra tikinti 
aparan müəssisənin balansında əks etdirilir və onuntərəfindən tikinti müəssisələrinə 
icarəyə verilə bilər. 

   30 –2 «Müvəqqəti (titulsuz) tikintilərin inşası» subhesabında müvəqqəti (titulsuz) 
tikintilərin, mexanizmlərin və qurğuların (obyektiyanı anbarların iş icraçılarının 
kontorlarının, tarvarların, iş zonası dairəsində buxar-hava və elektrik təchizatı xətlərinin və 
s.)inşasına çəkilən məsrəflər uçota alınır. 

   30 –3 «Sair qeyri-əsaslı işlər» subhesabında sair qeyri-əsaslı işlərlə (tikintisi 
dayandırılmış obyektlərin və s. uçurulması və sökülməsi ilə) əlaqədar məsrəflər uçota 
alınır. 

   30 № -li «Qeyri-əsaslı işlər» hesabının debetində qeyri-əsaslı işlərin yerinə 
yetirilməsi ilə əlaqədar xərclər əks etdirilir. Müvəqqəti (titulsuz) tikintilərin, mexanizmlərin 
və qurğuların inşası ilə əlaqədar qeyri-əsaslı işlər üzrə yalnız müstəqim (birbaşa) xərclər 
(üstəlik xərclər hesablanmadan), qalan qeyri-əsaslı işlər üzrə isə – müstəqim xərcəlr və 
onlara mütənasib olaraq obyektlər arsında bölüşdürülən üstəlik (qeyri-müstəqim) xərclər 
uçota alınır. 

   Qeyri-əsaslı işlər başa çatdıqca (müvəqqəti / titullu və titulsuz / tikintilər, qurğu və 
mexanizmlər istismara verildikcə) onların inşası ilə əlaqədar məsrəflər aşağıdakı qaydada 
silinir: 

   əsas vəsaitlərə aid olan müvəqqəti (titullu) – 01 № -li «Əsas vəsaitlər» hesabının 
debetinə. Eyni zamanda bu bina və tikintilər üzrə köhnəlmə hesablanaraq və 02 № -li 
«Əsas vəsaitlərinköhnəlməsi (amortizasiyası)» hesabının kreditinə və 89 № -li «Qarşıdakı 
xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatlar» hesabının debetinə yazılış aparılır; 

   əsas vəsaitlərə aid olmayan müvəqqəti (titullu) tikintilər üzrə – 12 № -li «Azqiymətli 
və tezköhnələn əşyalar» hesabının debetinə. Eyni zamanda həmin tikintilər üçün 
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köhnəlmə hesablanaraq və 13 № -li «Azqiymətli və tezköhnələn əşyaların köhnəlməsi» 
hesabının kreditinə və 89 № -li «Qarşıdakı xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatlar» 
hesabının debetinə yazılış aparılır; 

   qeyri – inventar xarakterli obyektlər üzrə - 89 № -li «Qarşıdakı xərclər və ödəmələr 
üçün ehtiyatlar» hesabının debetinə; 

   müvəqqəti (titulsuz) tikintilər, quğular və mexanizmlər üzrə – 12 № -li «Azqiymətli 
və tezköhnələn əşyalar» hesabının debetinə; 

   tikintisi dayandırılmış obyektlərin uçurulması və sökülməsi işləri üzrə; - podratçı 
müəssisələrdə 62 № -li «Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar» hesabının; təsərrüfat 
üsulu ilə tikinti aparan – bina tikən müəssisələrdə isə 08 № -li «Kapital qoyuluşları» 
hesabının debetinə silinir. 

 
30 № -li «Qeyri-əsaslı işlər» hesabı aşağıdakı hesablarla 

müxabirələşdirilir: 
 

                  Debet üzrə                                                               Kredit üzrə 
         01 Quraşdırılası avadanlıqlar                                   01 Əsas vəsaitlər 
         10 Materiallar                                                          10 Materiallar 
         12 Azqiymətli və tezköhnələn                                 12 Azqiymətli və tezköhnələn 
              əşyalar                                                                     əşyalar 
         16 Materialların dəyərində olan                               26 Ümumtəsərrüfat xərcləri  
              kənarlaşmalar                                                     62 Alıcılar və sifarişçilərlə 
         23 Köməkçi istehsalat                                                   hesablaşmalar       
         26 Ümumtəsərrüfat xərcləri                                     76 Müxtəlif debitor və kreditor- 
         31 Gələcək dövrlərin xərcəlri                                        larla hesablaşmalar 
         60 Malsatan və podratçılarla                                    89 Qarşıdakı xərclər və ödəmə- 
              hesablaşmalar                                                          lər üçün ehtiyatlar 
         65 Əmlak və şəxsi sığorta üzrə 
              hesablaşmalar 
         69 Sosial sığorta və təminat 
              üzrə hesablaşmalar 
         70 Əməyin ödənişi üzrə işçi 
              heyəti ilə hesablaşmalar 
         76 Müxtəlif debitor və kreditor- 
              larla hesablaşmalar 
  

31 № -Lİ «GƏLƏCƏK DÖVRLƏRİN XƏRCLƏRİ» HESABI 
 

   31 № -li «Gələcək dövrlərin xərcləri» hesabı mövcud hesabat dövründə edilmiş, 
lakin gələcək hesabat dövrlərinə aid olan xərclər haqqında məlumatları ümumiləşdirmək 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   Bu hesabda əsasən: 
   dağ – hazırlıq işləri; 
   mövsümü sənaye sahələrində istehsala hazırlıq işləri; 
   yeni müəssisə, istehsal, qurğu avadanlıq və aqreqatların mənimsənilməsi; 
   torpaqların rekultivasiyası; 
   əsas vəsaitlərin il ərzində qeyri-bərabər aparılan təmiri (müəssisədə müvafiq ehtiyat 

və ya fondlar yarıdılmayan hallarda); 
   gələcək dövrlər üçün icarə haqqı ödəmələri əv başqaları ilə əlaqədarxərclər əks 

etdirilə bilər. 
   Belə xərclərin istehsal (tədavül) xərclərinə və ya digər mənbələrə silinmə müddəti 

qanunverici və digər normativaktlarla nizamlanır. 
      31 № -li «Gələcək dövrlərin xərcləri» hesabında uçota alınan xərclər 20 № -li 

«Əsas istehsalat», 23 № -li «Köməkçi istehsalat», 25 № -li «Ümumistehsalat xərcləri», 26 
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№ -li «Ümumtəsərrüfat xərcləri», 44 № -li «Tədavül xərcləri», 81 № -li «Mənfəətin 
istifadəsi», 88 № -li «Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» hesabların debetinə 
silinir. 

   31 № -li «Gələcək dövrlərin xərcləri» hesabı üzrə analitik uçot ayrı-ayrı xərc növləri 
üzrə aparılır. 

 
31 № -li «Gələcək dövrlərin xərcləri» hesabı aşağıdakı hesablarla 

müxabirələşdirilir: 
 

                  Debet üzrə                                                          Kredit üzrə  
         02 Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi                           08 Kapital qoyuluşlar 
              (amortizasiyası)                                              10 Materiallar 
         05 Qeyri-maddi aktivlərin amor-                          20 Əsas istehsalat 
              tizasiyası (köhnəlməsi)                                   23 Köməkçi istehsalat 
         10 Materiallar                                                      25 Ümumistehsalat xərcləri  
         12 Azqiymətli və tezköhnələn                             26 Ümumtəsərrüfat xərcləri   
              əşyalar                                                           29 Xidmətedici istehsalat və 
         13 Azqiymətli və tezköhnələn                                    təsərrüfatlar 
              əşyaların köhnəlməsi                                     30 Qeyri-əsaslı işlər 
         14 Maddi sərvətlərin yenidən-                             43 Kommersiya xərcləri 
              qiymətləndirilməsi                                           44 Tədavül xərcləri  
         16 Materialların dəyərində olan                           76 Müxtəlif değitor və kredi- 
              kənarlaşmalar                                                      torlarla hesablaşmalar 
         23 Köməkçi istehsalat                                          80 Mənfəət və zərər 
         25 Ümumistehsalat xərcəlri                                  81 Mənfəətin istifadəsi 
         26 Ümumtəsərrüfat xərcləri                                  88 Bölüşdürülməmiş mənfəət 
         29 Xidmətedici istehsalat və                                      (ödənilməmiş zərər) 
              təsərrüfatlar                                                     89 Qarşıdakı xərclər və ödəmə- 
         40 Hazır məhsul                                                                         lər üçün ehtiyatlar 
         50 Kassa 
         51 Hesablaşma hesabı 
         52 Valyuta hesabı 
         60 Malsatan və podratçılarla 
              hesablaşmalar 
         65 Əmlak və sığorta üzrə hesab- 
              laşmalar 
         67 Büdcədənkənar ödənişlər  
              üzrə hesablaşmalar 
         69 Sosial sığorta və təminat 
              üzrə hesablaşmalar 
         70 Əməyin ödənişi üzrə işçi 
              heyəti ilə hesablaşmalar 
         71 Təhtəlhesab şəxslərlə hesab- 
              laşmalar 
         76 Müxtəlif debitor və kreditor- 
              larla hesablaşmalar 
         78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə 
              hesablaşmalar 
         79 Təsərrüfatdaxili hesablaşma- 
              lar 
         89 Qarşıdakı xərclər və ödəmələr 
              üçün ehtiyatlar  
 

36 № -Lİ «BİTMƏMİŞ İŞLƏR ÜZRƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ MƏRHƏLƏLƏR» 
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                                                                             HESABI 
 

   36 № -li «Bitməmiş işlər üzrə yerinə yetirilmiş mərhələlər» hesabı müstəqil 
əhəmiyyətə malik olan, bağlanmış müqaviləyə müvafiq olarq tamamlanmış iş mərhələləri 
haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu hesab 
uzunmüddətli işləri (tikinti, elmi, layihə, geoloji və müəssisə) yerinə yetirən müəssisələr 
tərəfindən istifadə edilir. 

   36 № -li «Bitməmiş işlər üzrə yerinə yetirilmiş mərhələlər» hesabının debeti üzrə 
sifarişçi tərəfindən ödənilmiş müəssisənin başa çatdırdığı və müəyyən edilmiş qaydada 
qəbul edilmiş iş mərhələlərinin dəyəri 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabı ilə 
müxabirələşdirilərək uçota alınır. Eyni zamanda başa çatmış və qəbul edilmiş iş 
mərhələləri üzrə xərc məbləğləri 20 № -li «Əsas istehsalat» hesabının kreditindən 46 № -
li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabının debetinə silinir. Bitmiş və qəbul edilmiş 
mərhələlərin ödənişi kimi sifarişçidən daxil olmuş vəsait məbləğləripul vəsaitlərini uçota 
alan hesabların debetində 64 № -li «Alınmış avanslar üzrə hesablaşmalar» hesabı ilə 
müxabirələşdirilərək əks etdirilir. 

   Bütün mərhələlər sona çatdıqda  36 № -li «Bitməmiş işlər üzrə yerinə yetirilmiş 
mərhələlər» hesabında uçota alınmış sifarişçi tərəfindən ödənilmiş bütün mərhələlərin 
dəyəri 62 № -li «Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar» hesabında uçota alınmış 
tamamilə bitmiş işlərin dəyəri alınmış avanslar hesabına 64 № -li «Alınmış avanslar üzrə 
hesablaşmalar» hesabının debeti ilə müxabirələşdirilərək və sifarişçidən son hesablaşma 
kimi alınmış məbləğ hesabına pul vəsaitlərini uçota alan hesabların debeti ilə 
müxabirələşdirilərək örtülür. 

   36 № -li «Bitməmiş işlər üzrə yerinə yetirilmiş mərhələlər» hesabının analitik uçotu 
işlərin növləri üzrə aparılır. 
 

36 № -li «Bitməmiş işlər üzrə yerinə yetirilmiş mərhələlər» hesabı 
aşağıdakı hesablarla müxabirələşdirilir: 

 
                   Debet üzrə                                                     Kredit üzrə 
         46 Məhsul (iş, xidmət) satışı                          62 Alıcılar və sifarişçilərlə 
                                                                                     hesablaşmalar 
 

37 № -Lİ «MƏHSUL (İŞ, XİDMƏT) BURAXILIŞI HESABI 
 

   37 № -li «Məhsul (iş, xidmət) buraxılışı» hesabı, hesabat dövründə buraxılmış 
məhsul, sifarişçiyə təhvil verilmiş işlər və göstərilmiş xidmətlər haqqında məlumatları 
ümumiləşdirmək, həmçinin həmin məhsulun, iş və xidmətlərin faktiki istehsal maya dəyəri 
ilə normativ (plan) maya dəyəri arasındakı kənarlaşmaları müəyyən etmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Bu hesab zəruri hallarda istifadə edilir. 

   37 № -li «Məhsul (iş, xidmət) buraxılışı» hesabınındebetində istehsaldan 
buraxılmış məhsulun, təhvil verilmiş iş və göstərilmiş xidmətlərin faktiki maya dəyəri (20 
№ -li «Əsas istehsalat», 23 № -li «Köməkçi istehsalat», 29 № -li «Xidmətedici istehsalat 
və təsərrüfatlar» hesabları ilə müxabirələşdirilməklə) əks etdirilir. 

   37 № -li «Məhsul (iş, xidmət) buraxılışı» hesabının kreditində istehsal olunmuş 
məhsul, təhvil verilmiş iş və göstərilmiş xidmətlərin normativ (plan) maya dəyəri (40 №-li 
«Hazır məhsul», 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» və s. hesablarla 
müxabirələşdirilməklə əks etdirilir. 

   37 № -li «Məhsul (iş, xidmət) buraxılışı» hesabının 1-nə olan debet və kredit 
dövriyyələrini müqayisə etməklə istehsaldan buraxılmış məhsulun, təhvil verilmiş iş və 
göstərilmiş xidmətlərin, faktiki istehsal maya dəyəri ilə normativ (plan) maya dəyəri 
arasındakı kənarlaşma müəyyən edilir. Qənaət, yəni normativ (plan) maya dəyəri faktiki 
maya dəyərindən artıq olduqda 37 № -li «Məhsul (iş, xidmət) buraxılışı» hesabının krediti, 
46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabının debeti üzrə «storna» edilir. Artıq xərc, yəni 
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faktiki maya dəyəri, normativ (plan), maya dəyərindən artıq olduqda 37 № -li «Məhsul (iş, 
xidmət) buraxılışı» hesabının kreditindən 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabının 
debetinə əlavə yazılışla silinir. 

   37 № -li «Məhsul (iş, xidmət) buraxılışı» hesabı hər ay bağlanır və onun hesabat 
ayının sonuna heç bir qalığı qalmır. 
 

37 № -li «Məhsul (iş, xidmət) buraxılışı» hesabı aşağıdakı 
hesablarla müxabirələşdirilir: 

 
                 Debet üzrə                                                            Kredit üzrə 
         20 Əsas istehsalat                                               10 Materiallar 
         23 Köməkçi istehsalat                                          11 Böyüdülməkdə və kökəldil- 
         29 Xidmətedici istehsalat və                                      məkdə olan heyvanlar 
              təsərrüfatları                                                     21 Öz istehsalının yarımfabri- 
                                                                                            katları 
                                                                                       28 İstehsalatda zay 
                                                                                       40 Hazır məhsul 
                                                                                       41 Mallar 

43 Məhsul (iş, xidmət) satışı 
                                                                                       79 Təsərrüfatdaxili hesablaş- 
                                                                                             malar 
                                                        

BÖLMƏ 4 
HAZIR MƏHSUL, MALLAR VƏ SATIŞ 

 
   Bu bölmənin hesabları məhsul (istehsal məhsulları) və malların mövcudluğu və 
hərəkəti, habelə bunların və müəssisənin digər aktivlərinin satışı prosesi haqqında 
məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
 

40 № -Lİ «HAZIR MƏHSUL» HESABI 
 

   40 №-li «Hazır məhsul» hesabı hazır məhsulun mövcudluğu və hərəkətinə dair 
məlumatların ümumiləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu hesab maddi istehsal 
sahələrinin müəssisələri tərəfindən istifadə edilir. 

  Komplektləşdirmə üçün (dəyəri müəssisənin məhsulunun maya dəyərinə daxil edil-
məyən) yaxud satmaq məqsədilə mal kimi alınan hazır məmulatlar 41 № -li «Mallar» he-
sabında uçota alınır. Kənar üçün yerinə yetirilmiş işlərin və göstərilmiş xidmətlərin dəyəri 
40 №-li «Hazır məhsul» hesabında əks etdirilmir, onlara çəkilən faktiki xərclər isə istehsal 
məsrəflərini uçota alan hesablardan birbaşa 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesa-
bına silinir. Yerində sifarişçilərə təhvil verilməli olan və qəbul-təhvil aktı ilə rəsimləşdiril-
məmiş məhsullar bitməmiş istehsalın tərkibində qalır və 40 №-li «Hazır məhsul» 
hesabında uçota alınmır. 

   Hazır məhsullar 40 №-li «Hazır məhsul» hesabında faktiki istehsal maya dəyəri ilə 
uçota alınır. Kənd təsərrüfatı müəssisələri bitkiçilik, heyvandarlıq məhsullarının hərəkəti 
və xammalın emalını il ərzində plan maya dəyəri üzrə uçota alır, hazır məhsulun ilin 
axırında müəyyən edilmiş faktiki maya dəyəri ilə plan maya dəyəri arasındakı fərq, həmin 
məhsulun hesabat ilinin axırına olan qalıq hissəsinə də aid edilir. 

   İstehsala məsrəflərin uçotu üçün 37 № -li «Məhsul (iş, xidmət) buraxılışı» 
hesabından istifadə olunarkən hazır məhsullar 40 №-li «Hazır məhsul» hesabında 
normativ (plan) maya dəyəri ilə əks etdirilir. 

   Satış və qismən müəssisənin öz ehtiyacları üçün hazırlanmış (alınmış) hazır 
məhsulun mədaxili 40 №-li «Hazır məhsul» hesabının debetində, istehsal məsrəflərini 
uçota alan hesabların isə kreditində əks etdirilir. 
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   Əgər hazır məhsul bütünlüklə müəssisənin özünün istifadəsi üçün yönəldilərsə, bu 
zaman o, 40 №-li «Hazır məhsul» hesabına mədaxil edilməyə bilər. Həmin məhsulun 
onun təyinatınadan asılı olaraq 10 № -li «Materiallar» hesabında və digər müvafiq 
hesablarda uçota alına bilər. 

   Yüklənmiş yaxud yerindəcə mal alanlara (sifarişçilərə)təhvil verilmiş hesablaşma 
sənədləri həmin mal alanlara (sifarişçilərə) təqdim edilmiş hazır məhsul satılmış məhsul 
kimi 40 №-li «Hazır məhsul» hesabından 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabının 
debetinə yazılmaqla silinir. 

   Yuxarıda göstərilənlərdən fərqli olaraq (məsələn məhsulun xaricə ixracı zamanı), 
əgər satış müqaviləsində yüklənmiş məhsulun üzərində mülkiyyət, istifadə, sərəncam 
vermə hüququnun və onun təsədüfü məşv olma riskinin müəssisədən mal alana 
(sifarişçiyə) keçid vaxtı nəzərdə tutulubsa, onda bu vaxtadək həmin məhsul 45 № -li 
«Yüklənmiş mallar» hesabında uçota alınır. Həmin məhsul həqiqətən yüklənib yola 
salındıqda isə 40 №-li «Hazır məhsul» hesabının kreditinə və 45 № -li «Yüklənmiş 
mallar» hesabının debetinə mühasibat yazılışı aparılır.  

   Komissiya qaydası ilə və bu kimi başqa əsaslarla satılmaq üçün digər 
müəssisələrə verilən hazır məhsullar 40 №-li «Hazır məhsul» hesabının kreditindən 45 № 
-li «Yüklənmiş mallar» hesabının debetinə silinir. 

   Hazır məhsul 40 №-li «Hazır məhsul» sintetik hesabında faktiki istehsal maya 
dəyəri ilə uçota alındığı zaman, analitik uçotda ayrı-ayrı məhsul növlərinin hərəkəti uçot 
qiymətləri (plan maya dəyəri, buraxılış qiymətləri və s.) ilə əks etdirilə bilər. Belə olduqda 
məmulatların faktiki istehsal maya dəyəri ilə uçotqiymətləri arasındakı kənarlaşmalar ayrı 
göstərilir. Belə kənarlaşmalarhazır məhsulun eynicinsli qrupları üzrə uçota alınır. Həmin 
qruplar ayrı-ayrı məmulatların faktiki istehsal maya dəyərinin onların uçot qiymətləri ilə 
dəyərindən kənarlaşması səviyyəsindən asılı olaraqmüəssisə tərəfindən yaradılır. 

   Hazır məhsul 40 №-li «Hazır məhsul» hesabından silinərək bu məhsula aid olan 
faktiki istehsal maya dəyərinin analitik uçotda qəbul edilmiş qiymətlər üzrə dəyərindən 
kənarlaşma məbləği hesabat dövrünün əvvəlinə hazır məhsul qalığı və hesabatayı 
ərzində anbara daxil olmuş məhsullar üzrə kənarlaşmaların, həmin məhsulun uçot 
qiymətləri üzrə dəyərinə nisbətindən asılı olaraq faizlə müəyyən edilir. 

   Yüklənmiş və satılmış məhsula aid olan hazır məhsulunfaktiki istehsalat maya 
dəyəri ilə onun uçot qiyməti arasındakı kənarlaşma məbləği onun və ya artıqxərc 
olmasından asılı olaraq əlavə, yaxud, «storno» yazılışı ilə 40 №-li «Hazır məhsul» 
hesabının kreditində müvafiq hesabların isə debetində əks etdirilir. 

   40 №-li «Hazır məhsul» hesabı üzrə analitik uçot hazır məhsulun saxlanma yerləri 
və ayrı-ayrı növləri üzrə aparılır. 
 

40 №-li «Hazır məhsul» hesabı aşağıdakı hesablarla müxabirələşdirilir: 
 
                  Dubet üzrə                                                            Kredit üzrə  
        14 Maddi sərvətlərin yeni-                                    06 Uzunmüddətli maliyyə 
             dənqiymətləndirilməsi                                                          qoyuluşları 
        20 Əsas istehsalat                                                10 Materiallar 
        21 Öz istehsalının yarımfab-                                 14 Maddi sərvətlərin yeni- 
             rikatları                                                                  dənqiymətləndirilməsi 
        29 Xidmətedici istehsalat                                      20 Əsas istehsalat 
              və təsərrüfat 
        37 Məhsulun (iş, xidmət) bu-                                23 Köməkçi istehsalat 
              raxılışı                                                              25 Ümumistehsalat xərcləri 
                                                                                      26 Ümumtəsərrüfat xərcləri  
                                                                                      31 Gələcək dövrlərin xərcləri  
                                                                                      43 Kommersiya xərcləri  
                                                                                      45 Yüklənmiş mallar 
                                                                                      46 Məhsul (iş, xidmət) satışı 
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                                                                                      58 Qısamüddətli maliyyə qoyu- 
                                                                                            luşları 
                                                                                      80 Mənfəət və zərər 
                                                                                      84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və  
                                                                                            xarabolmasından itkilər 
                                                                                      87 Əlavə kapital 
 

41 №-Lİ «MALLAR» HESABI 
 

   41 №-li «Mallar» hesabı satış üçün əldə edilmiş mal-material qiymətlərinin, habelə 
kirayə əşyalarının mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. Bu hesabdan əsasən təchizat, satış və ticarət, habelə ictimai iaşə 
müəssisələri istifadə edirlər. 

   Sənaye və digər istehsalat müəssisələrində 41 №-li «Mallar» hesabından hər 
hansı məmulat, material və məhsullar xüsusi olaraq satış üçün əldə edildikdə, yaxud 
komplektləşdirmə üçün satın alınan hazır məmulatların dəyəri sənaye müəssisələrində 
buraxılan məhsulun maya dəyərinə daxil edilməyərək alıcılar tərəfindən ayrıca 
ödənildikdə istifadə edilir. 

   Təchizat, satış və ticarət müəssisələri 41 №-li «Mallar» hesabında, istehsal və ya 
təsərrüft ehtiyacları üçün istifadə edilən və 01 № -li «Əsas vəsaitlər», yaxud 12 № -li 
«Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar» hesabında uçota alınan inventar taralardan başqa 
satın alınmış və öz istehsalı olan taraları da uçota alırlar. 

   Məsuliyyətli mühavizəyə qəbul edilən mallar 002 № -li «Məsuliyyətli mühavizə 
qəbul edilmiş mal-material qiymətləri» balansarxası hesabında uçota alınmalıdır. 
Komissiyaya qəbul edilmiş mallar isə 004 № -li «Komissiya qəbul edilmiş mallar» 
balansarxası hesabında uçota alınır. 

   Təchizat, satış və ticarət müəssisələrində mallar 41 №-li «Mallar» hesabında alış 
və ya satış qiymətləri ilə uçota alınmalıdır. Mallar satış qiymətləri ilə uçota alınan zaman 
alış dəyəri ilə satış qiymətləri arasındakı fərq (güzəştlər, üstəliklər) 42 № -li «Ticarət 
əlavəsi» hesabında ayrıca əks etdirilir. Malların tədarükü və daşınması üzrə xərclər 44 № 
-li «Tədavül xərcləri» hesabında uçota alınır. 

   41 №-li «Mallar» hesabı üzrə aşağıdakı subhesablar açıla bilər: 
             41 –1 «Anbarlarda olan mallar» 
             41 –2 «Pərakəndə ticarətdə olan mallar» 
             41 –3 «Dolu və boş taralar» 
             41 –4 «Satınalınan məmulatlar» 
             41 –5 «Kirayə əşyaları» və başqaları. 
   41 –1 «Anbarlarda olan mallar» subhesabında topdansatış və bölüşdürücü 

bazalarda, anbarlarda, ictimai iaşə müəssisələrinin anbarlarında, tərəvəz anbarlarında, 
soyuducularda və s. olan mal ehtiyatlarının mövcudluğu və hərəkəti uçota alınır. 

   41 –2 «Pərakəndə ticarətdə olan mallar» subhesabında pərakəndə ticarət 
müəssisələrində (mağazalarda, çadırlarda, dükanlarda, köşklərdə və s.) və ictimai iaşə 
müəssisələrinin bufetlərində olanmalların mövcudluğu və hərəkəti uçota alınır. Bu 
subhesabda həm də pərakəndə ticarət müəssisələrində və ictimai iaşə müəssisələrinin 
bufetlərində olan şüşə qabların (butulkalar, bankalar və s.) mövcudluğu və hərəkəti uçota 
alınır. 

   41 –3 «Dolu və boş taralar» subhesabında dolu və boş taraların (pərakəndə 
ticarət müəssisələrində və ictimai iaşə müəssisələrinin bufetlərində olan şüşə qablardan 
başqa) mövcudluğu və hərəkti uçota alınır. 

   Ticarət müəssisələri dolu və boş taraların hərəkətini orta uçot qiymətləri ilə uçota 
ala bilərlər. Bu qiymətlər taranın qrupları (növləri) üzrə onun tərkibinə və qiymətlərinə 
nəzərən müəyyənləşdirir. Bu zaman taranın əldə olunma qiyməti ilə orta uçot qiyməti 
arasındakı fərq 42 № -li «Ticarət əlavəsi» hesabının müvafiq subhesabında uçota alınır. 
Bu fərqlərin qalığı növbəti inventarizasiyalarda dəqiqləşdirilməli və lazım olan hallarda 80 
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№ -li «Mənfəət və zərər» hesabı vasitəsi ilə müvafiq düzəlişlər edilməlidir (tara üzrə 
əməliyyatların nəticəsi kimi). 

   41 –4 «Satınalınan məmulatlar» subhesabında 41 № -li «Mallar» hesabından 
istifadə edən sənaye və digər istehsal müəssisələri malların mövcudluğu və hərəkətini 
(istehsal ehtiyatlarının uçotu üçün nəzərdə tutulan qaydaya uyğun olaraq) uçota alırlar. 

   41 –5 «Kirayə əşyaları» subhesabında kirayə əşyalarının mövcudlğu və 
hərəkətinin uçotu aparılır. Kirayə əşyaların köhnəlməsi 13 № -li «Azqiymətli və 
tezköhnələn əşyaların köhnəlməsi» hesabında uçota alınır. 

   Anbara daxil olmuş malların və taraların mədaxili 41 № -li «Mallar» hesabının 
debetində, 60 № -li «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar» və 42 № -li «Ticarət 
əlavəsi» (mallar satış qiymətləri ilə uçota alındıqda) hesablarının kreditində əks etdirilir. 
Nəqliyyat (daşınma) xərcəlri və digər xərclər 60 № -li «Malsatan və podratçılarla 
hesablaşmalar» hesabının kreditindən və 44 № -li «Tədavül xərcləri» hesabının debetinə 
yazılmaqla uçota alınır. 

   Ayın axırına yolda qalmış (anbara daxil olmamış) dəyəri ödənilmiş mallar ayın 
axırında 41 № -li «Mallar» hesabının debetində və 60 № -li «Malsatan və podratçılarla 
hesablaşmalar» hesabının kreditində (həmin mallarıanbara mədaxil etmədən) əks etdirilir. 
Növbəti ayın əvvəlindən bu məbləğlər «storno» yazılışı ilə cari uçotda 60 № -li «Malsatan 
və podratçılarla hesablaşmalar» hesabında debitor borcu kimi göstərilir. 

   Malların və taraların daxil olmasını materiallarla əlaqədar əməliyyatların uçotu 
qaydasında olduğu kimi 15 № -li «Materialların tədarükü və əldə edilməsi» hesabından 
istifadə etməklə uçotda əks etdirmək mümkündür. 

   Hesablaşma sənədləri mal alanlara (sifarişçilərə) təqdim edilmiş və ya dəyərləri 
onlartərəfindən ödənilmiş buraxılmış, yaxud yüklənmiş mallar satılmış mal kimi 46 № -li 
«Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabının kreditinə yazılmaqla silinir. 

   Yuxarıda göstərilənlərdən fərqli olaraq, əgər satış müqaviləsində buraxılmış 
(yüklənmiş) mallar üzərində mülkiyyət. İstifadə və sərəncam vermə hüququnun və onun 
təsadüfi məhv olma  riskinin müəssisədən mal alana (sifarişçiyə) keçid vaxtı nəzərdə 
tutulubsa onda bu vaxtadək həmin mallar 45 № -li «Yüklənmiş mallar» hesabında uçota 
alınır. Həmin mallar həqiqətən buraxıldıqda (yüklənib yola salındıqda) 41 № -li «Mallar» 
hesabının krediti və 45 № -li «Yüklənmiş mallar» hesabının debeti üzrə qeydiyyat aparılır. 

   Emal üçün başqa müəssisələrə verilən mallar 41 № -li «Mallar» hesabından 
silinməyərək ayrıca uçota alınır. 

   41 № -li «Mallar» hesabı üzrə analitik uçot məsul şəxslər, malların adları (növləri, 
partiyaları, topları və s.) zəruri hallarda isə saxlanma yerləri üzrə aparılır. 

 
41 № -li «Mallar» hesabı aşağıdakı hesablarla müxabirələşdirilir: 

 
                  Debet üzrə                                                   Kredit üzrə 
         14 Maddi sərvətlərin yeni-                            06 Uzunmüddətli maliyyə  
              dənqiymətləndirilməsi                                       qoyuluşları 
         20 Əsas istehsalat                                        10 Materiallar 
         23 Köməkçi istehsalat                                   13 Azqiymətli və tezköhnə- 
         26 Ümumtəsərrüfat xərcləri                                lən əşyalar 
         29 Xidmətedici istehsalat və                         14 Maddi sərvətlərin yenidən- 
              təsərrüfatlar                                                   qiymətləndirilməsi 
         37 Məhsul (iş, xidmət) bura-                          20 Əsas istehsalat 
              xılışı                                                           43 Kommersiya xərcləri 
         42 Ticarət əlavəsi                                           44 Tədavül xərcləri 
         50 Kassa                                                        45 Yüklənmiş mallar 
         60 Malsatan və podratçılarla                          46 Məhsul (iş, xidmət) satışı 
              hesablaşmalar                                           58 Qısamüddətli maliyyə   
         63 İddialar üzrə hesablaşmalar                            qoyuluşları 
         68 Büdcə ilə hesablaşmalar                           62 Alıcılar və sifarişçilərlə  
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         71 Təhtəlhesab şəxslərlə hesab-                         hesablaşmalar 
              laşmalar                                                     63 İddialar üzrə hesablaşma-  
         73 Sair əməliyyatlar üzrə işçi                               lar 
              heyəti ilə hesablaşmalar                            76 Müxtəlif debitor və kredi- 
         75 Təsisçilərlə hesablaşmalar                             torlarla hesablaşmalar 
         76 Müxtəlif debitor və kreditor-                       78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə  
              larla hesablaşmalar                                         hesablaşmalar 
         78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə                      79 Təsərrüfatdaxili hesablaş- 
              hesablaşmalar                                                 malar 
         79 Təsərrüfatdaxili hesablaşma-                     80 Mənfəət və zərər 
              lar                                                               84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və  
         80 Mənfəət və zərər                                             xarabolmasından itkilər 
         88 Bölüşdürülməmiş mənfəət                         87 Əlavə kapital 
              (ödənilməmiş zərər)                                   89 Qarşıdakı xərclər və ödəmə- 
                                                                                      lər üçün ehtiyatlar 
 

42 № -Lİ «TİCARƏT ƏLAVƏSİ (GÜZƏŞTİ)» HESABI 
 

   42 № -li «Ticarət əlavəsi (güzəşti)» hesabı pərakəndə satış müəssisələrində 
malların uçotu satış qiyməti üzrə aparılarsa, onların ticarət  əlavələri  (güzəştləri) 
haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   İctimai iaşə müəssisələrində həmin hesabda anbarlarda. Bufetlərdə, mətbəxlərdə 
olan ərzaq məhsulları və malları üzrə ticarət əlavələri (güzəştləri), həmçinin müəyyən 
edilmiş həcmdə mətbəx və bufet məhsullarının satış qiyməti üzrə dəyərinin üzərinə gələn 
əlavələrin məbləği də uçota alınır. 

   42 № -li «Ticarət əlavəsi (güzəşti)» hesabında həçinin malsatanlar tərəfindən 
göndərilənmalların mümkün itkiləri, habelə əlavə nəqliyyat xərclərinin ödənilməsi üçün 
ticarət təşkilatlarına verilən güzəştlər də uçota alınır. 

   42 № -li «Ticarət əlavəsi (güzəşti)» hesabı üzrə aşağıdakı subhesablar açıla bilər: 
              42 –1 «Ticarət əlavəsi (güzəşti)» 
              42 –2 «Nəqliyyat xərclərini ödəmək üçün malsatanların güzəşti» və 

başqaları. 
   42 № -li «Ticarət əlavəsi (güzəşti)» hesabının kreditində malların mədaxili zamanı 

onların üzərinə gələn ticarət əlavəsi (güzəşti) məbləği, debetində isə satılan, buraxılan, 
habelə təbii itki, zay edilmə, xarabolma, əskikgəlmə və s. nəticəsində silinən mallar üzrə 
ticarət əlavəsi (güzəşti) məbləği əks etdirilir. 

   Müəssisədə satılmış mallara aid edilən ticarət əlavəsinin (güzəştinin) məbləği 42 
№ -li «Ticarət əlavəsi (güzəşti)» hesabınınkreditində və 46 № -li «Məhsul (iş. Xidmət) 
satışı» hesabının debetində «storno» üsulu ilə əks etdirilir. Anbar və bazalardan satılan 
və buraxılan mallara aid edilən ticarət əlavəsi (güzəşti) məbləği yazılmış hesab – 
fakturalara əsasən müəyyən edilir və eyni qaydada («storno» üsuli ilə ) silinir. Satılmamış 
mallara aid ediliən ticarət əlavəsinin (güzəştinin) məbləği inventarizasiya siyahısına 
əsasən, müəyyən edilmiş həcmlərə müvafiq olaraq mallaradüşənticarət əlavəsinin 
(güzəştinin) müəyyən edilməsi yolu ilə dəqiqləşdirilir. 

   Pərakəndə ticarət müəssisələrində satılmamış mal qalığına düşən ticarət 
əlavəsinin (güzəştinin) məbləği, ayın əvvəlinə olan mal qalığına düşən ticarət əlavəsi 
(güzəşti) məbləğinin üzərinə 42 № -li «Ticarət əlavəsi (güzəşti)» hesabının ay ərzindəki 
kredit dövriyyəsinin əlavə edib debet dövriyyəsinin çıxmaqla alınan məbləği ay ərzində 
satılan (uçot qiyməti ilə) və ayın sonuna qalan malların (uçot qiyməti ilə) məbləğinin 
cəminə bölməklə, faizlə müəyyənləşdirilə bilər. 

   İctimai iaşə müəssisələrinin anbar, istehsalat və bufetlərində olan məhsulların 
uçotu satış qiyməti ilə (ictimai iaşənin əlavəsi ilə) aparılan hallarda, satılmış məhsulların 
(malların) ticarət əlavəsi (güzəşti) pərakəndə ticarət müəssisələrində olduğu kimi 
müəyyən olunmalıdır. Məhsulların anbarlarda satış, yaxud orta çəkili qiymətlərlə ticarət 
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əlavəsi (güzəşti) nəzərə alınmadan, istehsalat və bufetlərdə isə satış qiymətləri ilə ticarət 
əlavəsi (güzəşti) nəzərə alınmaqla uçota alınması hallarında satılmış ticarət əlavələri 
(güzəştləri) ayrı-ayrılıqda hesablanmalıdır. 

   Ticarət, təchizat və satış müəssisələrində əskikgəlməmiş və oğurlanmış mal-
material qiymətlilərinin dəyəri silinən zaman onlara düşən ticarət əlavələrinin 
(güzəştlərinin) məbləği 42 № -li «Ticarət əlavəsi (güzəşti)» hesabının debetində və 83 № 
-li «Gələcək dövrlərin gəlirləri» hesabının («Əskikgələn qiymətlilərin balans dəyəri ilə 
günahkar şəxslərdən tutulası məbləği arasındakı fərq» subhesabı üzrə) kreditində əks 
etdirməlidir. 

   42 № -li «Ticarət əlavəsi (güzəşti)» hesabı üzrə analitik uçot pərakəndə ticarət və 
ictimai iaşə müəssisələrində olan və yüklənmiş mallara düşən ticarət əlavəsi (güzəşti) 
məbləğlərinin və qiymət fərqlərinin ayrılıqda əks etdirilməsini təmin etməlidir. 
 

42 № -li «Ticarət əlavəsi (güzəşti)» hesabı aşağıdakı 
hesablarla müxabirələşdirilir: 

                   Debet üzrə                                                                         Kredit üzrə  
           80 Mənfəət və zərər                                                           41 Mallar 
           83 Gələcək dövrlərin gəlirləri                                           46 Məhsul (iş, xidmət) 
satışı 
 
                                        43 № -Lİ «KOMMERSİYA XƏRCLƏRİ» HESABI 
 

   43 № -li «Kommersiya xərcləri» hesabı məhsul satışı (təchizatı) ilə əlaqədar 
xərclər haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu hesabda 
əsasən: hazır məhsul anbarlarında taralara və hazır məmulatların qablaşdırılmasına; 
məhsulların göndərmə stansiyalarına (tərsanələrə) çatdırılmasına, vaqonlara, gəmilərə, 
avtomaşınlara və digər nəqliyyat vasitələrinə yüklənməsinə; satış təşkilatlarına və digər 
vasitəçi təşkilatlara ödənilən komisyon rüsumlarına (ayırmalarına); satış yerlərində 
məhsulun mühavizə edildiyi binaların saxlanmasına və kənd təsərrüfatı müəssisələrindəki 
satıcıların əməyinin ödənilməsinə; reklamlara və bu kimi başqa işlərə çəkilən xərclər əks 
etdirilə bilir. Bu hesab maddi istehsalat sahələrinin müəssisələri tərəfindən istifadə edilir. 

   Kommersiya xərclərinin tərkibinə daxil olan qablaşdırma və daşınma xərcləri 
müvafiq növ məhsulların maya dəyərinə birbaşa əlavə edilir. Bu cür aid etmənin mümkün 
olmadığı hallarda bu cür xərclər hər ay onların çəkisi, həcmi, istehsal maya dəyəri və 
planlaşdırma, uçot və məhsulun (işin, xidmətin) maya dəyərinin kalkulyasiyası məslələri 
üzrə sahə təlimatlarında nəzərdə tutulan digər göstəricilərdən asılı olaraq ayrı-ayrı növ 
yüklənmiş məhsullar arasında bölüşdürülür. 

   Bütün digər kommersiya xərcləri (qablaşdırma və daşınma xərcləri çıxılmaqla) hər 
ay yüklənmiş məhsulun (işin, xidmətin) maya dəyərinə aid edilir. 

   Kommersiya xərcləri kənara satılmayan işin, xidmətin maya dəyərinə aid edilir. 
   Kommersiya xərclərinin silinməsi 43 № -li «Kommersiya xərcləri» hesabının 

kreditində 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabının debeti ilə müxabirələşdirilərək 
(dəyəri ödənilmədən yüklənib yola salınmış məhsullara görə satışın həcmini müəyyən 
etmək metodu tətbiq edilən zaman) və 45 № -li «Yüklənmiş mallar» hesabının debeti ilə 
müxabirələşdirilərək (dəyəri ödənilən məhsullara görə satışın həcmini müəyyən etmək 
metodu tətbiq edilən zaman) əks etdirilir. 

   43 № -li «Kommersiya xərcləri» hesabı üzrə analitik uçot ayrı-ayrı xərc maddələri 
üzrə aparılır. 
 

43 № -li «Kommersiya xərcləri» hesabı aşağıdakı hesablarla 
müxabirələşdirilir: 

 
                   Debet üzrə                                                          Kredit üzrə 
         02 Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi                         45 Yüklənmiş mallar 
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         05 Qeyri-maddi aktivlərin amor-                         46 Məhsul (iş, xidmət)  
              tizasiyası (köhnəlməsi)                                        satışı 
         10 Materiallar                                                      47 Əsas vəsaitlərin satışı və 
         12 Azqiymətli və tezköhnələn                                   sair xaricolmaları 
              əşyalar                                                           48 Sair aktivlərin satışı 
         13 Azqiymətli və tezköhnələn 
              əşyaların köhnəlməsi 
         19 Alınmış sərvətlər üzrə  
              əlavə dəyər vergisi 
         23 Köməkçi istehsalat 
         29 Xidmətedici istehsalat və 
              təsərrüfatlar 
         31 Gələcək dövrlərin xərcləri 
         40 Hazır məhsul 
         41 Mallar 
         50 Kassa 
         51 Hesablaşma hesabı  
         52 Valyuta hesabı 
         55 Banklarda olan xüsusi he- 
              sablar 
         60 Malsatan və podratçılarla 
              hesablaşmalar 
         63 İddialar üzrə hesablaşmalar 
         65 Əmlak və şəxs sığorta üzrə  
              hesablaşmalar 
         67 Büdcədənkənar ödənişlər 
              üzrə hesablaşmalar 
         68 Büdcə ilə hesablaşmalar 
         69 Sosial sığorta və təminat 
              üzrə hesablaşmalar 
         70 Əməyin ödənişi üzrə işçi 
              heyəti ilə hesablaşmalar 
         71 Təhtəlhesab şəxslərlə he- 
              sablaşmalar 
         76 Müxtəlif debitor və kredi- 
              torlarla hesablaşmalar 
         78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə 
              hesablaşmalar 
         89 Qarşıdakı xərclər və ödəmə- 
              lər üçün ehtiyatlar 
         90 Qısamüddətli bank kreditləri  
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44 № -Lİ «TƏDAVÜL XƏRCLƏRİ» HESABI 
 

   44 № -li «Tədavül xərcləri» hesabı təchizat, satış, ticarət, digər vasitəçi və başqa 
bu kimi müəssisələrin xərcəlri haqqında mümulatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Kənd təsərrüfatı məhsullarını (çuğundur, süd, yun, pambıq, gön-dəri 
xammalı, kətan, mal-qara, quş vəs.) tədarük və emal edən müəssisələr, eləcə də material 
və konstruksiyalar tədarük edən tikinti müəssisələri 44 № -li «Tədavül xərcləri» 
hesabından göstərilənqiymətlilərin tədarükü və daşınması üzrə xərclər həmin qiymətlilərin 
əldə edilməsinin (tədarükünün) həqiqi maya dəyərinə daxil edilənədək (müəssisədə 
xüsusi tədarükçü aparatı varsa) uçotunu aparmaq üçün istifadə edirlər. 

   Təchizat, satış, ticarət, digər vasitəçi və bu kimi başqa müəssisələrdə 44 № -li 
«Tədavül xərcləri» hesabında: malların daşınması; əməyin ödənişi; binaların, qurğuların, 
tikililərin və inventarların icarəsi və saxlanılması; azqiymətli və tezköhnələn əşyaların (o 
gümlədən ictimai iaşə müəssisələrində qab-qacağın və yemək dəstlərinin) köhnəlməsi; 
malların saxlanması və onlar üzərində əlavə işlər; reklam və sair bu kimi işlərə çəkilən 
xərcəlr əks etdirilir. 

   Xərclərin siyahısı və onların müəssisələrinin tədavül xərclərinə daxil edilmə 
qaydaları qanunverici və digər normativ aktlarla nizamlanır. 

   Kənd təsərrüfatı məhsullarını (çuğundur, süd, yun, pambıq, gön-dəri xammalı, 
kətan, mal-qara, quş və başqaları) tədarük və emal edən müəssisələrdə 44 № -li 
«Tədavül xərcləri» hesabında: əməliyyat xərcləri; ümumtədarük xərcləri; tədarük və qəbul 
məntəqələrinin saxlanılması xərcləri; mal-qaranın və quşların bazalarda və qəbul 
məntəqələrində saxlanılması xərcləri əks etdirilə bilər. 

   Materiallar və konstruksiyalar tədarük edən tikinti müəssisələrində 44 № -li 
«Tədavül xərcləri» hesabında: tədarük aparatının saxlanılması üzrə xərclər; material 
anbarlarının və tikintidəki müvvəqqətianbarların saxlanması üzrə xərclər; materialların 
mühavizəsi üzrə xərclər;materialların gəlməsi haqda bildirişlər üçün rüsumların 
ödənilməsi üzrə xərclər və bu kimi başqa anbar- tədarük xərcləri əks etdirilə bilər. 

   Müəssisədə material qiymətlilərinin tədarükü və daşınması üzrə xərclərin (anbar-
tədarük xərclərinin) siyahısı və onların həmin qiymətlilərin faktiki əldə olunma (tədarük) 
maya dəyərinə daxil edilmə qaydası qanunvericilik aktları və digər normativ sənədlərlə 
nizamlanır. 

   44 № -li «Tədavül xərcləri» hesabının debetində müəssisənin çəkdiyi xərcəlirn 
məbləği yığılır. 

   Bu məbləğlər: 
   təchizat, satış, ticarət, digər vasitəçi və bu kimi başqa müəssisələrdə, 46 № -li 

«Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabının debetinə (müəyyən edilmiş qaydada müvafiq 
olaraq satılmış mallar və hesabat dövrünün sonuna olan mal qalıqları arasında 
bölüşdürüləsi məbləğlərdən başqa); 

   kənd təsərrüfatı məhsullarını tədarük və emal edən müəssisələrdə, 15 № -li 
«Materialların tədarükü və əldə edilməsi» (kənd təsərrüfatı xammalının tədarükü üzrə 
xərclər) və 11 № -li «Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlvr» ( mal-qara və 
quşların tədarükü üzrə xərclər) hesablarının debetinə; 

   material və konstruksiyalar tədarük edən (hazırlayan) tikinti müəssisələrində, 
istehsal ehtiyatlərını uçota alan hesağların debetinə (material qiymətlilərinin faktiki əldə 
edilmə (tədarük) maya dəyərinin uçot qiyməti üzrə dəyərindən kənarlaşması kimi əks 
etdirilən digər xərcəlrlə birləşdirilməklə) silinir. 

   44 № -li «Tədavül xərcləri» hesabı üzrə analitik uçot xərclərinin növləri və xərc 
maddələri üzrə aparılır. 
 

44 № -li «Tədavül xərcləri» hesabı aşağıdakı 
hesablarla müxabirələşdirilir: 

                   Debet üzrə                                                        Kredit üzrə 
         02 Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi                      10 Materiallar                                 
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         05 Qeyri-maddi aktivlərin amor-                      11 Böyüdülməkdə və kökəl- 
              tizasiyası (köhnəlməsi)                                    dilməkdə olan heyvanlar 
         10 Materiallar                                                  12 Azqiymətli və tezköhnələn                                       
         12 Azqiymətli və tezköhnələn                               əşyalar 
              əşyalar                                                        15 Materialların tədarükü və                                              
         13 Azqiymətli və tezköhnələn                               əldə edilməsi 
              əşyaların köhnəlməsi                                  45 Yüklənmiş mallar 
         19 Alınmış sərvətlər üzrə                                 46 Məhsul (iş, xidmət) satışı 
              əlavə dəyər vergisi                                      50 Kassa  
         23 Köməkçi istehsalat                                      51 Hesablaşma hesabı 
         29 Xidmətedici istehsalat və                             52 Valyuta hesabı  
              təsərrüfatlar                                                 63 İddialar üzrə hesablaşmalar 
         31 Gələcək dövrlərin xərcləri                            73 Sair əməliyyatlar üzrə işçi 
         41 Mallar                                                                heyəti ilə hesablaşmalar 
         50 Kassa                                                           80 Mənfəət və zərər 
         51 Hesablaşma hesabı                                     84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və 
         52 Valyuta hesabı                                                  xarabolmasından itkilər 
         55 Banklarda olan xüsusi hesablar 
         60 Malsatan və podratçılarla 
              hesablaşmalar 
         63 İddialar üzrə hesablaşmalar 
         65 Əmlak və şəxs sığorta üzrə  
              hesablaşmalar 
         67 Büdcədənkənar ödənişlər 
              üzrə hesablaşmalar 
         68 Büdcə ilə hesablaşmalar 
         69 Sosial sığorta və təminat 
              üzrə hesablaşmalar 
         70 Əməyin ödənişi üzrə işçi 
              heyəti ilə hesablaşmalar 
         71 Təhtəlhesab şəxslərlə he- 
              sablaşmalar 
         73 Sair əməliyyatlar üzrə işçi 
              heyəti ilə hesablaşmalar 
         76 Müxtəlif debitor və kredi- 
              torlarla hesablaşmalar 
         78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə 
              hesablaşmalar 
         80 Mənfəət və zərər 
         84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və  
              xarabolmasından itkilər 
         89 Qarşıdakı xərclər və ödəmə- 
              lər üçün ehtiyatlar 
         90 Qısamüddətli bank kreditləri 
 

45 №-Lİ «YÜKLƏNMİŞ MALLAR» HESABI 
 

   Ümumi qaydadan fərqli olaraq, əgər satış müqaviləsində yüklənib yola salınan 
məhsullar (mallar) üzərində mülkiyyət, istifadə, sərancamvermə hüququnun və məhsulun 
təsadüf üzündən məhf olması riskinin müəssisədən mal alana, sifarişçiyə keçid (məsələn 
malların xaricə ixracı zamanı) vaxtı nəzərdə tutulubsa, onda yüklənmiş məhsulların (mal-
ların) mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatların ümumiləşdirilməsi üçün 45 № -li 
«Yüklənmiş mallar» hesabından istifadə edilir.komisyon və bu kimi digər qaydalarla satış 
üçün başqa müəssisələrə verilən hazır məmulatlar da bu hesabda uçota alınır. 
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   Yüklənmiş mallar 45 № -li «Yüklənmiş mallar» hesabında faktiki istehsal və ya 
normativ (plan) maya dəyəri ilə uçota alınır. 

   Hazır məmulatların (malların) yüklənməsi, yaxud komisyon və bu kimi digər 
qaydalarla satılmaq üçün verilməsinə dair tərtib edilmiş sənədlərə (qaimələrə, qəbul-təhvil 
aktlarına və s.) əsasən 45 № -li «Yüklənmiş mallar» hesabının debetinə və 40 № -li 
«Hazır məhsul», 41 № -li «Mallar» hesablarının kreditinə yazılış edilir. 

   45 № -li «Yüklənmiş mallar» hesabında uçota alınan məbləğlər, yüklənmiş mallar 
üçün hesablaşma sənədləri mal alanlara (sifarişçilərə) təqdim edildikdə, yaxud verilmiş 
məmulatların satışına dair komisyonçunun bildirişi daxil olduqda 46 №-li «Məhsul (iş, 
xidmət) satışı» hesabının debetinə silinir. 

   Əgər müəssisə məhsulların (malların, işlərin, xidmətlərin) satışını mal alan 
(sifarişçi) tərəfindən onun hesablaşma sənədləri ödənildikcə uçotda əks etdirirsə, 45 № -li 
«Yüklənmiş mallar» hesabından bütün yüklənmiş məhsulun (malların) və yerinə yetirilmiş 
işlərin (xidmətlərin) mövcudluğuna və hərəkətinə dair məlumatları ümumiləşdirmək üçün 
istifadə edilir. Bu zaman 45 № -li «Yüklənmiş mallar» hesabında uçota alınan məbləğlər, 
hesablaşma sənədləri mal alanlar (sifarişçilər) tərəfindən ödənildikdə 46 № -li «Məhsul 
(iş, xidmət) satışı» hesabının debetinə silinir. 
 

45 № -li «Yüklənmiş mallar» hesabı aşağıdakı 
hesablarla müxabirələşdirilir: 

                   Debet üzrə                                                          Kredit üzrə 
        10 Materiallar                                                       46 Məhsul (iş, xidmət) satışı 
        11 Böyüdülməkdə və kökəldil-                             48 Sair aktivlərin satışı 
             məkdə olan heyvanlar                                     50 Kassa 
        12 Azqiymətli və tezköhnələn                               51 Hesablaşma hesabı 
             əşyalar                                                             52 Valyuta hesabı 
        16 Materialların dəyərində olan                            57 Yoda olan köçürmələr 
             kənarlaşmalar                                                  62 Alıcılar və sifarişçilərlə hesab- 
        20 Əsas istehsalat                                                      laşmalar 
        21 Öz istehsalının yarımfabrikat-                           63 İddialar üzrə hesablaşmalar 
             ları                                                                    76 Müxtəlif debitor və kreditor- 
        23 Köməkçi istehsalat                                                larla hesablaşmalar 
        29 Xidmətedici istehsalat və                                 79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar 
             təsərrüfatlar                                                      84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və 
        40 Hazır məhsul                                                          xarabolmasından itkilər 
        41 Mallar 
        43 Kommersiya xərcləri 
        44 Tədavül xərcləri  
        60 Malsatan və podratçılarla 
             hesablaşmalar 
        71 Təhtəlhesab şəxslərlə hesab- 
             laşmalar 
        76 Müxtəlif debitor və kreditor- 
             larla hesablaşmalar 
        79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar  
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46 № -Lİ «MƏHSUL (İŞ, XİDMƏT) SATIŞI» HESABI 
 

   46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabı məhsulların, malların, yerinə yetirilmiş 
işlərin və göstərilmiş xidmətlərin satışı prosesi haqqında məlumatları ümumiləşdirmək, 
habelə bu qiymətlilərin (işlərin, xidmətlərin) satışından olan maliyyə nəticələrini müəyyən 
etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu hesabda xüsusən aşağıdakıların, maya dəyəri və 
satışından daxil olan pul vəsaitləri (gəlirlər) əks etdirilr. 

   sənaye, kənd təsərrüfatı və digər müəssisələrin hazır məhsulunun və öz 
istehsalının yarımfabrikatlarının; 

   sənaye xarakterli iş və xidmətlərin; 
   qeyri-sənaye xarakterli iş və xidmətlərin; 
   satınalınan məmulatların (komplekləşdirmək üçün əldə olunan) 
   tikinti, quraşdırma, layihə-axtarış, geoloji-kəşfiyyat, elmi-tədqiqat və s. işlərin; 
   ticarət, təchizat və satış müəssisələrindəki malların; 
   nəqliyyat müəssisələrində yük və sərnişin daşınması üzrə xidmətlərin; 
   minik avtomobillərinin icarəyə verilməsi və avtomobillərin daşınması (sürülüb 

gətirilməsi) üzrə xidmətlərin; 
   nəqliyyat-ekspedisiya və yükləmə-boşaltma əməliyyatlarının; 
   rabitə müəssisələrinin göstərdikləri xidmətlərin. 
   Əsas vəsaitlərin, material və digər qiymətlilərin satışı 47 № -li «Əsas vəsaitlərin 

satışı və sair xaricolmaları» və 48 № -li «Sair aktivlərin satışı» hesablarında uçota alınır.  
   Sənaye müəssisələri yüklənmiş məhsul, yerinə yetirilmiş iş və göstərilmiş 

xidmətlərüçün hesablaşma sənədlərini ödəmək üçün alıcılara (sifarişçilərə) təqdim 
etdikcə, orada göstərilən məbləğləri 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabının 
kreditində və 62 № -li «Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar» hesabının debetinə əks 
etdirilir. Eyni zamanda yüklənmiş məhsulun, iş və xidmətlərin maya dəyəri 40 № -li «Hazır 
məhsul», 45 № -li «Yüklənmiş mallar», 20 № -li «Əsas istehsalat», 37 № -li «Məhsul (iş, 
xidmət) buraxılışı» və başqa hesabların kreditindən 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» 
hesabının debetinə silinir. 

   Kənd təsərrufatı müəssisələrində 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabının 
kreditində məhsul, iş və xidmətlərin satışından əldə edilən pul vəsaiti, (62 № -li «Alıcılar 
və sifarişçilərlə hesablaşmalar» hesabı ilə müxabirələşdirməklə), debetində isə onların 
plan maya dəyəri (il ərzində əgər faktikimaya dəyəri müəyyən edilməyibsə) habelə 
satılmış məhsul, iş və xidmətlərin plan və faktiki maya dəyəri arasındakı fərq (ilin 
sonunda) əks etdirilir. Satılmış məhsulun (iş və xidmətlərin) plan maya dəyəri, eləcə də 
fərq məbləği həmin məhsulları (iş və xidmətləri) uçota alan hesablarla 
müxabirələşdirilməklə 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabının debetinə silinir 
(yaxud «storno» edilir). 

   Tikinti müəssisələrində 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabının kreditində 
başa çatdırılmış tikinti obyektlərinin, yaxud podrat və supodrat müqavilələri üzrə yerinə 
yetirilmiş işlərin sifarişçilərlə podratçı, yaxud supodratçılar arasında hesablaşmalar üçün 
əsas sayılan sənədlər üzrə müəyyən edilmiş dəyəri  (62 № -li «Alıcılar və sifarişçilərlə 
hesablaşmalar» hesabı ilə müxabirələşdirməklə) əks etdirilir. Həmin hesabın debetində 
isə təhvil verilən işlərin faktiki maya dəyəri (20 № -li «Əsas istehsalat» hesabı ilə 
müxabirələşdirilməklə) əks etdirilir. 

   Geoloji-kəşfiyyat işləri aparan müəssisələrdə 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» 
hesabının kreditində hesablaşma sənədləri sifarişçilərə təqdim olunmuş yerinə yetirilmiş 
işlərin müqavilə dəyəri dəyəri  (62 № -li «Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar» hesabı 
ilə müxabirələşdirməklə), debeti üzrə isə bu işlər üzrə faktiki məsrəflər (20 № -li «Əsas 
istehsalat» hesabı ilə müxabirələşdirilməklə) əks etdirilir.  

   Layihə və axtarış təşkilatlarında 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabının 
kreditində sifarişçilərə təhvil verilmiş tamamilə qurtarmış layihələr, yaxud iş növləri üzrə 
layihə-smeta sənədlərinin müqavilə (smeta) dəyəri (62 № -li «Alıcılar və sifarişçilərlə 
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hesablaşmalar» hesabı ilə müxabirələşdirməklə), debeti üzrə isə həmin işlərin faktiki 
maya dəyəri (20 № -li «Əsas istehsalat» hesabı ilə müxabirələşdirilməklə) əks etdirilir. 

   Elmi-tədqiqat təşkilatlarında 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabının 
kreditində sifarişçilərə təhvil verilmiş elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin 
müqavilə (smeta) dəyəri (62 № -li «Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar» hesabı ilə 
müxabirələşdirməklə), debetində isə bu işlərin faktiki maya dəyəri (20 № -li «Əsas 
istehsalat» hesabı ilə müxabirələşdirilməklə) əks etdirilir.  

   Ticarət, təchizat və satış müəssisələrində 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» 
hesabının kreditində satılmış malların satış dəyəri )pul vəsaiti və hesablaşmaları uçota 
alan hesablarla müxabirələşdirilməklə), debetində isə onların uçot dəyəri (41 № -li 
«Mallar» hesabı ilə müxabirələşdirilməklə), eyni zamanda satılmış mallra düşən 
güzəştlərin (üstəliklərin) məbləği «storno» edilməklə (mallar satış qiyməti ilə uçota 
alındıqda 42 № -li «Ticarət əlavəsi» hesabı ilə müxabirələşdirilməklə) əks etdirilir. 

   Göstərilən müəssisələr 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabında 
hesablaşmalarda iştirak etməklə tranzit malsatışı üzrə əməliyyatları da əks etdirirlər. Bu 
zaman 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabın debetində malsatanların 
hesablaşma sənədlərinə əsasən malların dəyəri (60 № -li «Malsatan və podratçılarla 
hesablaşmalar» hesabı ilə müxabirələşdirilməklə), kreditində isə bu malların satış dəyəri 
(62 № -li «Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar» hesabı ilə müxabirələşdirməklə) əks 
etdirilir. 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabının kreditində, həmçinin 
hesablaşmalarda iştirak etmədən tranzit mal satışından olan ümumi gəlir də əks etdirilir; 
hesablaşmalarda iştirak etmədən tranzit mal satışı üzrə dövriyyə sistemsiz uçota alınır. 

   Nəqliyyat və rabitə müəssisələrində 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» 
hesabının kreditində göstərilmiş xidmətlərə görə hesablanmış məbləğlər (62 № -li 
«Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar» və ya 76 № -li «Müxtəlif debitor və kreditorlarla 
hesablaşmalar» hesabları ilə müxabirələşdirilməklə), debetində isə nəqliyyat və rabitənin 
istismarı üzrə faktiki xərclər, eləcə də ekspedisiya və yükləmə – boşaltma əməliyyatları 
üzrə xərclər (20 № -li «Əsas istehsalat» hesabı ilə müxabirələşdirilməklə) əks etdirilir.  

   Məhsul (mal, iş, xidmətlərin) satışından əldə edilən nəticələr hər ay 46 № -li 
«Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabından 80 № -li «Mənfəət və zərər» hesabına silinir. 

   Məhsulların (iş və xidmətlərin) və malların satışından mənfəət (zərər) Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş vergilər və digər məcburi ödənişlər 
nəzərə alınmadan qüvvədə olan qiymətlərlə məhsulların (iş və xidmətlərin) satışından gə-
lən gəlirlərlə onların istehsalına və satışına çəkilən xərclər arasındakı fərq kimi müəyyən 
edilir. 

   Satışdan gələn gəlir müəssisənin təsərrüfat xüsusiyyətindən və bağlanmış 
müqavilələrin şərtlərindən asılı olaraq ya satılmış (yəni nağdsız hesablaşma zamanı 
müəssisənin bankdakı hesablaşma, yaxud cari hesabına ödəniş sənədləri əsasında daxil 
olan məbləğlər üzrə və ya nağd hesablaşma zamanı müəssisənin kassasına daxil olan 
məbləğlər üzrə) dəyəri ödənilmiş məhsullara, mallara, işlərə, xidmətlərə görə ya da 
yüklənib göndərilmiş məhsullara, mallara təhvil verilmiş işlərə, görülmüş xidmətlərə görə 
ödəniş sənədləri alıcıya (sifarişçiyə) təqdim edildikcə (ödənilməmiş) müəyyən edilir. 

   46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabı üzrə analitik uçot satılan məhsulun 
(malların), yerinə yetirilən işlərin və göstərilən xidmətlərin hər bir növü üzrə ayrılıqda 
aparılır. Bundan başqa, bu hesab üzrə analitik uçot satış regionları və müəssisəsinin 
idarə olunması üçün zəruri olan digər istiqamətlər üzrə də aparıla bilər. 

 
46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabı aşağıdaı 

hesablarla müxabirələşdirilir: 
                 Debet üzrə                                                       Kredit üzrə  
         20 Əsas istehsalat                                             08 Kapital qoyuluşları 
         21 Öz istehsalının yarımfabri-                            20 Əsas istehsalat 
              katları                                                            23 Köməkçi istehsalat 
         23 Köməkçi istehsalat                                       25 Ümumistehsalat xərcləri 
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         26 Ümumtəsərrüfat xərcləri                               26 Ümumtsərrüfat xərcləri  
         29 Xidmətedici istehsalat və                              29 Xidmətedici istehsalat və 
              təsərrüfatlar                                                        təsərrüfatlar 
         37 Məhsul (iş, xidmət) bura-                              36 Bitməmiş işlər üzrə yerinə 
              xılışı                                                                    yetirilməmiş mərhələlər 
         40 Hazır məhsul                                                 50 Kassa 
         41 Mallar                                                            51 Hesablaşma hesabı 
         42 Ticarət əlavəsi                                               52 Valyuta hesabı 
         43 Kommersiya xərcləri                                      57 Yolda olan köçürmələr 
         44 Tədavül xərcləri                                             60 Malsatan və podratçılarla 
         45 Yüklənmiş mallar                                                 hesablaşmalar 
         68 Büdcə ilə hesablaşmalar                                62 Alıcılar və sifarişçilərlə 
         79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar                            hesablaşmalar 
         80 Mənfəət və zərər                                            64 Alınmış avanslar üzrə 
                                                                                           hesablaşmalar 
                                                                                     70 Əməyin ödənişi üzrə işçi 
                                                                                           heyəti ilə hesablaşmalar  
                                                                                     73 Sair əməliyyatlar üzrə işçi 
                                                                                           heyəti ilə hesablaşmalar  
                                                                                     76 Müxtəlif debitor və kreditor- 
                                                                                           larla hesablaşmalar  
                                                                                     78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə 
                                                                                           hesablaşmalar  
                                                                                     79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar 
                                                                                      80 Mənfəət və zərər 
                                                                                      83 Gələcək dövrlərin gəlirləri 
 

47 № -Lİ «ƏSAS VƏSAİTLƏRİN SATIŞI VƏ SAİR XARİCOLİMALARI» 
HESABI 

 
   47 № -li «Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları» hesabı müəssisəyə məxsus 

əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları (ləğvi, silinməsi, əvəzsiz olaraq verilməsi və s.) 
prosesləri haqqında məlumatları ümumiləşdirmək, eləcə də onların satışından olan 
maliyyə nəticələrini müəyyənləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   47 № -li «Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları» hesabının debetində xaric 
olmuş əsas vəsaitlərin ilk dəyəri, həmçinin əsas vəsaitlərin xaricolması (binaların, 
qurğuların və avadanlıqların sökülməsi və s.) ilə əlaqədar xərclər də əks etdirilir. 

   47 № -li «Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları» hesabının kreditində xaric 
olmuş əsas vəsait obyektlərinə xaricolma vaxtınadək hesablanmış köhnəlmə məbləği, 
əmlakın satışından əldə edilən pul məbləği və onun silinməsi ilə əlaqədar mümkün 
istifadə yaxud satış qiymətləri ilə daxil olmuş material qiymətlilərinindəyəri əks etdirilir. 
Əmlakın satılmasndan əldə edilən pul məbləği yeni satılan əsas vəsaitlər üçün 
müəssisəyə çatası məbləğ 47 № -li «Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları» hesabı 
47 № -li «Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları» hesabının kreditində 76 № -li 
«Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar» hesabının debetində əks etdirilir. 

   47 № -li «Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları» hesabı üzrə debet (zərər), 
yaxud kredit (gəlir) qalığı cari hesabat dövründə 80 № -li «Mənfəət və zərər» hesabına, 
əvəzsiz olaraq verilməsi hallarında isə müəssisənin xüsusi vəsaitlərini uçota alan 
hesablara silinir. Əsas vəsait obyektləri uzunmüddətli icarəyə verildikdə 47 № -li «Əsas 
vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları» hesabı üzrə yaranmış kredit qalığı 83 № -li 
«Gələcək dövrlərin gəlirləri» hesabına silinir. 

   Əsas vəsait obyektləri əskik gəldikdə, yaxud xarab olduqda onların ilk dəyəri 47 № 
-li «Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları» hesabının kreditindən və 84 № -li 
«Sərvətlərin əskikgəlməsi və xarabolmasından itkilər» hesabınındebetinə silinməli və 
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sonra həmin məbləğ 73 № -li «Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» 
hesabının debetinə («Maddi zərərin ödənilməsi üzrə hesablaşmalar» subhesabı), 
əskikgəlmələrin və ya xarabolmaların konkret günahkarı müəyyən olunmadıqda isə 80 № 
-li «Mənfəət və zərər» hesabının debetinə yazılır. 

    47 № -li «Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları» hesabı üzrə analitik uçot 
xaric olan əsas vəsaitlərin ayrı-ayrı inventar obyektləri üzrə aparılır. 
 

47 № -li «Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaric olmaları» hesabı 
aşağıdakı hesablarla  müxabirələşdirilir: 

                
               Debet üzrə                                                                  Kredit üzrə  
        01 Əsas istehsalat                                              02 Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi 
       23 Köməkçi istehsalat                                               (amortizasiyası) 
       43 Kommersiya xərcləri                                       09 Daxil olası icarə öhdəlikləri 
       68 Büdcə ilə hesablaşmalar                                10 Materiallar 
       69 Sosial sığorta və təmin yzrə                           12 Azqiymətli və tezköhnələn 
            hesablaşmalar                                                     əşyalar 
       70 Əməyin ödənişi üzrə işçi                                 50 Kassa 
            ilə hesablaşmalar                                            51 Hesablaşma hesabı 
       76 Müxtəlif debitor və kredit-                                52 Valyuta hesabı 
            orlarla hesablaşmalar                                      62 Alıcılar və sifarişçilərlə 
      79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar                              hesablaşmalar  
      80 Mənfəət və zərər                                               64 Alınmış avanslar üzrə 
      83 Gələcək dövrlərin gəlirləri                                       hesablaşmalar  
      87 Əlavə kapital                                                     76 Müxtəlif debitor və kreditor- 
      89 Qarşıdakı xərclər və ödəmələr                               larla hesablaşmalar  
          üçün ehtiyatlar                                                    78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə 
                                                                                           hesablaşmalar 
                                                                                      80 Mənfəət və zərər 
                                                                                      81 Mənfəətin istifadəsi 
                                                                                      84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və  
                                                                                           xarabolmasından itkilər 
                                                                                      85 Nizamnamə kapitalı 
 

48 № -Lİ «SAİR AKTİVLƏRİN SATIŞI» HESABI 
 

   48 № -li «Sair aktivlərin satışı» hesabı müəssisəyə məxsus olan, lakin 46 № -li 
«Məhsul (iş, xidmət) satışı» və 47 № -li «Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları» 
hesablarına verilən izahatlarda adı çəkilməyən sərvətlərin satışı prosesi haqqında 
məlumatları ümumiləşdirmək, həmçinin həmin sərvətlərin satışından olan maliyyə 
nəticələrini müəyyənləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu hesabda əsasən qeyri-
maddi aktivlərin, qüvvədə olan qaydada üzrə dövriyyədəki vəsaitlərə aid mal- material 
qiymətlilərinin, valyuta qiymətlilərinin, qiymətli kağızların, digər maliyyə qoyuluşlarının və 
s. balans dəyəri və satış qiymətləri əks etdirilir. 

   48 № -li «Sair aktivlərin satışı» hesabının debetində xaric olan sərvətlərin balans 
dəyəri, həmçinin xaricolma ilə əlaqədar xərclər (komisyon haqqı və s.) əks etdirilir. 

   48 № -li «Sair aktivlərin satışı» hesabının kreditində sərvətlərin satışından əldə 
edilən pul məbləği, yəni satılan əmlak üçün müəssisəyə çatası məbləğ əks etdirilir. Qeyri-
maddi aktivlər obyektlərinin, azqiymətli və tezköhnələn əşyaların satışı və sair xaricolması 
hallarında 48 № -li «Sair aktivlərin satışı» hesabının kreditində bu obyektlərin xaricolması 
vaxtına qədər hesablanmış köhnəlmə məbləği də (05 «Qeyri-maddi aktivlərin 
amortizasiyası (köhnəlməsi)», 13 № -li «Azqiymətli və tezköhnələn əşyaların köhnəlməsi» 
hesabları ilə müxabirələşdirilməklə) əks etdirilir. 
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   48 № -li «Sair aktivlərin satışı» hesabı üzrə debet (zərər) və ya kredit (gəlir) qalığı 
cari hesabat dövründə 80 № -li «Mənfət və zərər» hesabına silinir. 

48 № -li «Sair aktivlərin satışı» hesabı aşağıdakı 
hesablarla müxabirələşdirilir: 

               Debet üzrə                                                                  Kredit üzrə  
         04 Qeyri-maddi aktivlər                                       05 Qeyri-maddi aktivlərin amor- 
         06 Uzunmüddətli maliyyə qoyu-                               tizasiyası (köhnəlməsi) 
              luşları                                                              13 Azqiymətli və tezköhnələn 
         07 Quraşdırılası avadanlıqlar                                    əşyaların köhnəlməsi 
         10 Materiallar                                                       50 Kassa  
         11 Böyüdülməkdə və kökəldil-                             51 Hesablaşma hesabı 
              məkdə olan heyvanlar                                     52 Valyuta hesabı  
         12 Azqiymətli və tezköhnələn                               62 Alıcılar və sifarişçilərlə hesab- 
              əşyalar                                                                  laşmalar 
         16 Materialların dəyərində olan                            64 Alınmış avanslar üzrə hesab-          
         43 Kommersiya xərcləri                                             laşmalar 
         45 Yüklənmiş mallar                                             76 Müxtəlif debitor və kreditor- 
         58 Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları                         larla hesablaşmalar  
         68 Büdcə ilə hesablaşmalar                                 78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə 
         79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar                             hesablaşmalar  
         80 Mənfəət və zərər                                              80 Mənfəət və zərər  
         87 Əlavə kapital 
   

BÖLMƏ 5 
PUL VƏSAİTLƏRİ 

 
   Bu bölmənin hesabları milli və xarici valyutadan ibarət müəssisəyə məxsus, 

kassada, hesablaşma hesabında, ölkə ərazisində və xarici banklardakı valyuta 
hesablarında və başqa hesablarda olan pul vəsaitlərinin, asan satılan qiymətli kağızların, 
həmçinin ödəniş və pul sənədlərinin mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatları 
ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   Xarici valyutadan ibarət pul vəsaitləri və onlarla aparılan əməliyyatlar bu bölmənin 
hesablarında xarici valyutanın pul-hesablaşma sənədlərinin yazıldığı tarixə qüvvədə olan 
məzənnə üzrə yenidən hesablanması yolu ilə müəyyən edilən məbləğdə – manatla uçota 
alınır. Eyni zamanda bu vəsaitlər və əməliyyatlar valyuta hesablaşmaları və ödəmələrində 
əks etdirilir. Xarici valyutalarla aparılan əməliyyatlar üzrə məzənnə fərqləri, o cümlədən 
mühasibat balansınıntərtib edildiyi tarixə pul vəsaitinin qalığının 
yenidənqiymətləndirilməsindən olan fərqlərilin sonunadək 83 № -li «Gələcək dövrlərin 
gəlirləri» hesabında uçota alınır və ilin sonunda müvafiq borclar (kreditlər) qaytarılanadək 
edilən güzəştlər nəzərə alınmaqla 80 № -li «Mənfəət və zərər» hesabına aid edilir. 

   Müəssisə xarici valyuta üzrə bütün əməliyyatları Azərbaycan Respublikası Milli 
Bankının məzənnələrinə uyğun olaraq hər dəfə məzənnələr dəyişdikcə 
yenidənqiymətləndirilir. 

   Valyuta hesablarındakı valyutaların (növlər üzrə) Azərbaycan Respublikası Milli 
Bankının məzənnələrinə uyğun olaraq hər dəfə yenidənqiymətləndirildiyi zaman dövr üzrə 
artan məzənnə fərqi həmin valyutaların istifadə məqsədləri nəzərə alınmaqla müvafiq 
hesablarda uçota alınır. 

   Bank hesabları, öhdəlikləri və hesablaşmaları üzrə xarici valyuta əməliyyatları, 
eləcə də xarici valyuta ilə daxil olmuş material qiymətliləri, qeyri-maddi aktivlər, qiymətli 
kağızlar və əmlakın digər növləri mühasibat uçotunda, əməliyyatın aparılma tarixində 
Azərbaycan Respublikası Milli Bankının qüvvədə olan valyuta məzənnələri üzrə xarici 
valyutanın yenidən haqq-hesab edilmə yolu ilə qiymətləndirilərək müəyyən edilmiş 
məbləğdə manatla əks etdirilir. Eyni zamanda göstərilən yazılışlar valyuta 
hesablaşmalarının və tədiyyələrinin analitik uçotunda da göstərilir. 



 72 

 Azərbaycan Respublikası ərazisindəki xarici investisiyaları müəssisələrin birgə 
fəaliyyəti zamanı nizamnamə kapitalına xarici valyutalarla qoyduqları paylar onların dövlət 
qeydiyyatına alındığı ana Azərbaycan Respublikası Milli Bankının xarici 
valyutalarınmanata olan məzənnəsinə uyğun hesablanır. 
 

50 № -Lİ «KASSA» HESABI 
 

   50 № -li «Kassa» hesabı müəssisənin kassasındakı pul vəsaitlərinin mövcudluğu 
və hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   Kassa məliyyatlarının aparılma və rəsmiyyə salınma qaydaları müvafiq normativ 
sənədlərlə nizamlanır. 

   Zəruri hallarda müəssisələrdə (nəqliyyat, rabitə müəssisələrində) 50 № -li 
«Kassa» hesabına «Müəssisə (təşkilat) kassası» və «Əməliyyat kassası» subhesabları 
açıla bilər. «Əməliyyat kassası» subhesabında mal kontorlarının (tərsanələrin) və istismar 
sahələrinin, dayanacaq məntəqələrinin, çay keçidlərinin, gəmilərin kassalarında, 
limanların (tərsanələrin), vağzalların bilet və başqa kassalarında, bilet saxlanan 
kassalarda, rabitə şöbələrinin və s. kassalarındakı pul vəsaitlərinin mövcudluğu və 
hərəkəti uçota alınır. 

   50 № -li «Kassa» hesabının debetində müəssisənin kassasına pul vəsaitlərinin 
daxil olması, kreditində isə onların kassadan ödənilməsi (verilməsi) əks etdirilir. 

   Qanunvericilikdə icazə verilən hallarda müəssisə xarici valyuta ilə kassa 
əməliyyatları apararsa, onda nağd xarici valyutanın hərəkətini ayrıca uçota almaq üçün 
50 № -li «Kassa» hesabının tərkibində müvafiq subhesablar açılır. 
  

50 № -li «Kassa» hesabı aşağıdakı hesablarla müxabirələşdirilir: 
  
                  Debet üzrə                                                                Kredit üzrə  
        09 Daxil olası icarə öhdəlik-                                   04 Qeyri-maddi aktivlər 
             ləri                                                                     06 Uzunmüddətli maliyyə qoyu- 
        44 Tədavül xərcləri                                                      luşları 
        45 Yüklənmiş mallar                                               07 Quraşdırılası avdanlıqlar 
        46 Məhsul (iş, xidmət) satışı                                   10 Materiallar 
        47 Əsas vəsaitlərin satışı və                                   11 Böyüdülməkdə və kökəldil- 
             xaricolmaları                                                            məkdə olan heyvanlar 
       48 Sair aktivlərin satışı                                             12 Azqiymətli və tezköhnələn 
       51 Hesablaşma hesabı                                                  əşyalar 
       52 Valyuta hesabı                                                    15 Materialların tədarükü və  
       55 Banklarda olan xüsusi                                              əldə edilməsi 
            hesablar                                                              19 Alınmış sərvətlər üzrə əlavə 
       57 Yolda olan köçürmələr                                             dəyər vergisi 
       60 Malsatan və podratçılarla                                     20 Əsas vəsaitlər   
            hesablaşmalar                                                      23 Köməkçi istehsalat 
       61 Verilmiş avanslar üzrə                                          25 Ümümistehsalat xərcləri  
            hesablaşmalar                                                      26 Ümumtəsərrüfat xərcləri  
       62 Alıcılar və sifarişçilərlə                                          29 Xidmətedici istehsalat və  
            hesablaşmalar                                                           təsərrüfatlar 
       63 İddialar üzrə hesablaşmalar                                 31 Gələcək dörlərin xərcləri  
       64 Alınmış avanslar üzrə                                           41 Mallar 
            hesablaşmalar                                                      43 Kommersiya xərcləri  
       70 Əməyin ödənişi üzrə işçi                                      44 Tədavül xərcləri 
            heyəti ilə hesablaşmalar                                      51 Hesablaşma hesabı  
       71 Təhtəlhesab şəxslərlə hesab-                              52 Valyuta hesabı  
            laşmalar                                                                56 Pul sənədləri  
       73 Digər əməliyyatlar üzrə işçi                                57 Yolda olan köçürmələr 
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            heyəti ilə hesablaşmalar                                     58 Qısamüddətli maliyyə qoyu- 
       75 Təsisçilərlə hesablaşmalar                                       luşları 
       76 Müxtəlif debitor və reditor-                                  60 Malsatan və podratçılarla  
            larla hesablaşmalar                                                   hesablaşmalar  
       78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə                               61 Verilmiş avanslar üzrə hesab- 
            hesablaşmalar                                                           laşmalar 
       79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar                           62 Alıcılar və sifarişçilərlə hesab- 
       80 Mənfəət və zərər                                                       laşmalar 
       83 Gələcək dövrlərin gəlirləri                                    64 Alınmış avanslar üzrə hesab- 
       90 Qısamüddətli bank kreditləri                                      laşmalar 
       92 Uzunmüddətli bank kreditləri                               67 Büdcədənkənar ödənişlər üzrə  
       93 İşçilər üçün bank kreditləri                                        hesablaşmalar  
       94 Qısamüddətli borclar                                            68 Büdcə ilə hesablaşmalar  
       95 Uzunmüddətli borclar                                           69 Sosial sığorta və təminat üzrə 
       96 Məqsədli maliyyələşmələr və                                     hesablaşmalar  
            daxilolmalar                                                         70 Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti 
                                                                                              ilə hesablaşmalar  
                                                                                        71 Təhtəlhesab şəxslərlə hesab- 
                                                                                              hesablaşmalar  
                                                                                        73 Digər əməliyyatlar üzrə işçi 
                                                                                             heyəti ilə hesablaşmalar  
                                                                                        75 Təsisçilərlə hesablaşmalar  
                                                                                        76 Müxtəlif debitor və kreditor- 
                                                                                             larla hesablaşmalar  
                                                                                        78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə 
                                                                                              hesablaşmalar  
                                                                                        79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar   
                                                                                        80 Mənfəət və zərər 
                                                                                        83 Gələcək dövrlərin gəlirləri 
                                                                                        84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və  
                                                                                              xarabolmasından itkilər 
                                                                                        87 Əlavə kapital 
                                                                                        88 Bölüşdürülməmiş mənfəət  
                                                                                             (ödənilməmiş zərər) 
                                                                                        90 Qısamüddətli bank kreditləri  
                                                                                        93 İşçilər üçün bank kreditləri  
                                                                                        96 Məqsədli maliyyələşmələr və 
                                                                                             daxilolmalar 
                                                                                        97 İcarə öhdəlikləri 
 

51 № -Lİ «HESABLAŞMA HESABI» 
 

   51 № -li «Hesablaşma hesabı» müəssisənin bankdakı hesablaşma hesabında 
milli valyuta ilə pul vəsaitlərinin mövcudluğu və hərəkəti məlumatları ümumiləşdirmək 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   Hesablaşma hesabı üzrə əməliyyatlarının aparılması və rəsmiyyəti salınması 
qaydaları Azərbaycan Respublikasının müvafiq normativ sənədləri ilə nizamlanır. 

      51 № -li «Hesablaşma hesabı» nın debetində müəssisənin hesablaşma 
hesabına pul vəsaitlərinin daxil olması, kreditində isə onların həmin hesabdan silinməsi 
əks etdirilir. Müəssisənin hesablaşma hesabının krediti və ya debetinə səhvən yazılmış 
və bank çıxarışlarının yoxlanlması zamanı müəyyən edlmiş məbləğlər 63 № -li «İddialar 
üzrə hesablaşmalar» hesabında əks etdirilir.  

   Hesablaşma hesabı üzrə əməliyyatlar mühasibat uçotunda həmin hesab üzrə 
bank çıxarışları və onlara əlavə edilən pul-hesablaşma sənədlərinə əsasən əks etdirilir. 
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51 № -li «Hesablaşma hesabı» aşağıdakı hesablarla müxabirələşdirilir: 

 
                 Debet üzrə                                                                    Kredit üzrə 
        06 Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları 
        09 Daxil olası icarə öhdəlik-                                 04 Qeyri-maddi aktivlər 
             ləri                                                                   06 Uzunmüddətli maliyyə qoyu- 
        44 Tədavül xərcləri                                                    luşları 
        45 Yüklənmiş mallar                                             08 Kapital qoyuluşları 
        46 Məhsul (iş, xidmət) satışı                                 15 Materialların tədarükü və  
        47 Əsas vəsaitlərin satışı və                                      əldə edilməsi                  
             xaricolmaları                                                    19 Alınmış sərvətlər üzrə əlavə                                   
       48 Sair aktivlərin satışı                                                dəyər vergisi                        
       50 Kassa                                                                20 Əsas istehsalat                
       51 Hesablaşma hesabı                                          25 Ümümistehsalat xərcləri 
       52 Valyuta hesabı                                                  26 Ümumtəsərrüfat xərcləri 
       55 Banklarda olan xüsusi                                                                                         
            hesablar                                                             28 İstehsalatda zay                                                           
       57 Yolda olan köçürmələr                                       29 Xidmətedici istehsalat və  
       58 Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları                            təsərrüfatlar 
       60 Malsatan və podratçılarla                                   31 Gələcək dörlərin xərcləri 
            hesablaşmalar                                                    43 Kommersiya xərcləri  
       61 Verilmiş avanslar üzrə                                        44 Tədavül xərcləri 
            hesablaşmalar                                                    50 Kassa 
       62 Alıcılar və sifarişçilərlə                                        52 Valyuta hesabı 
            hesablaşmalar                                                    55 Banklarda olan xüsusi 
       63 İddialar üzrə hesablaşmalar                                     hesablar 
       64 Alınmış avanslar üzrə                                          56 Pul sənədləri  
            hesablaşmalar                                                     57 Yolda olan köçürmələr 
       65 Əmlak və şəxsi sığorta üzrə                                58 Qısamüddətli maliyyə qoyu- 
            hesablaşmalar                                                           luşları 
       67 Büdcədənkənar ödənişlər üzrə                            60 Malsatan və podratçılarla 
            hesablaşmalar                                                           hesablaşmalar 
       68 Büdcə ilə hesablaşmalar                                      61 Verilmiş avanslar üzrə hesab- 
       69 Sosial sığorta və təminat üzrə                                    laşmalar 
            hesablaşmalar                                                      62 Alıcılar və sifarişçilərlə hesab- 
       70 Əməyin ödənişi üzrə işçi                                            laşmalar 
            heyəti ilə hesablaşmalar                                       63 İddialar üzrə hesablaşmalar  
       71 Təhtəlhesab şəxslərlə hesab-                               64 Alınmış avanslar üzrə hesab- 
            laşmalar                                                                      laşmalar 
       73 Digər əməliyyatlar üzrə işçi                                   65 Əmlak və şəxsi sığorta üzrə 
            heyəti ilə hesablaşmalar                                             hesablaşmalar  
       75 Təsisçilərlə hesablaşmalar                                    67 Büdcədənkənar ödənişlər üzrə  
       76 Müxtəlif debitor və reditor-                                          hesablaşmalar 
            larla hesablaşmalar                                               68 Büdcə ilə hesablaşmalar 
       78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə                                 69 Sosial sığorta və təminat üzrə 
            hesablaşmalar                                                            hesablaşmalar  
       79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar                             70 Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti 
       80 Mənfəət və zərər                                                        ilə hesablaşmalar  
       83 Gələcək dövrlərin gəlirləri                                      71 Təhtəlhesab şəxslərlə hesab- 
       88 Bölüşdürülməmiş mənfəət                                           hesablaşmalar 
            (ödənilməmiş zərər)                                               73 Digər əməliyyatlar üzrə işçi 
       90 Qısamüddətli bank kreditləri                                        heyəti ilə hesablaşmalar 
       92 Uzunmüddətli bank kreditləri                                75 Təsisçilərlə hesablaşmalar 
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       93 İşçilər üçün bank kreditləri                                    76 Müxtəlif debitor və kreditor- 
       94 Qısamüddətli borclar                                                  larla hesablaşmalar 
       95 Uzunmüddətli borclar                                            78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə 
       96 Məqsədli maliyyələşmələr və                                79 Təsərrüfatdaxili hesablaşma-                         
            daxilolmalar                                                                 lar 
                                                                                           80 Mənfəət və zərər 
                                                                                           81 Mənfəətin istifadəsi 
                                                                                           87 Əlavə kapital 
                                                                                           88 Bölüşdürülməmiş mənfəət  
                                                                                                (ödənilməmiş zərər) 

89  Qarşıdakı xərclər və  
                                                                                                 ödəmələr üçün ehtiyatlar 
                                                                                            90 Qısamüddətli bank kreditləri  
                                                                                            92 Uzunmüddətli bank kreditləri 
                                                                                            93 İşçilər üçün bank kreditləri  
                                                                                            94 Qısamüddətli borclar 
                                                                                            95 Uzunmüddətli borclar  
                                                                                            96 Məqsədli maliyyələşmələr  
      və daxilolmalar 
                                                                                             97 İcarə öhdəlikləri 
 

52 № -Lİ «VALYUTA HESABI» 
 

   52 № -li «Valyuta hesabı» ölkə ərazisində və xarici banklardakı valyuta 
hesablarında olan xarici valyuta ilə pul vəsaitlərinin mövcudluğu və hərəkəti haqqında 
məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   Valyuta hesabları üzrə əməliyyatların aparılması və rəsmiyyətə salınması 
Azərbaycan Respublikasının müvafiq normativ sənədləri ilə nizamlanır. 

   52 № -li «Valyuta hesabı» nın debetində müəssisənin valyuta hesablarına daxil 
olan pul vəsaitləri, kreditində isə onların həmin hesablardan silinməsi əks etdirilir. 
Müəssisənin valyuta hesablarının krediti və ya debetinə səhvən yazılmış və bank 
çıxarışlarının yoxlanlması zamanı müəyyən edlmiş məbləğlər 63 № -li «İddialar üzrə 
hesablaşmalar» hesabında əks etdirilir.  

   Valyuta hesabları üzrə əməliyyatlar mühasibat uçotunda bank çıxarışlarına və 
onlara əlavə edilən pul-hesablaşma sənədlərinə əsasən əks etdirilir. 

   52 № -li «Valyuta hesabı» na aşağıdakı subhesablar açıla bilər: 
             52 –1 «Ölkə daxilindəki valyuta hesabları» 
             52 –2 «Xaricdəki valyuta hesabları» 
   52 № -li «Valyuta hesabı» üzrə analitik uçot xarici valyuta ilə pul vəsaitlərinin 

saxlanması üçün bank idarələrində açılmış hər bir hesab üzrə aparılırö 
 

52 № -li «Valyuta hesabı» aşağıdakı hesablarla müxabirələşdirilir: 
    
                  Debet üzrə                                                                Kredit üzrə 
        06 Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları 
        09 Daxil olası icarə öhdəlik-                                  04 Qeyri-maddi aktivlər 
             ləri                                                                    06 Uzunmüddətli maliyyə qoyu- 
        44 Tədavül xərcləri                                                     luşları 
        45 Yüklənmiş mallar                                              08 Kapital qoyuluşları 
        46 Məhsul (iş, xidmət) satışı                                  15 Materialların tədarükü və  
        47 Əsas vəsaitlərin satışı və                                       əldə edilməsi                  
             xaricolmaları                                                     19 Alınmış sərvətlər üzrə əlavə                                   
       48 Sair aktivlərin satışı                                                 dəyər vergisi                        
       50 Kassa                                                                 20 Əsas istehsalat                



 76 

       51 Hesablaşma hesabı                                            25 Ümümistehsalat xərcləri 
       52 Valyuta hesabı                                                    26 Ümumtəsərrüfat xərcləri 
       55 Banklarda olan xüsusi                                                                                         
            hesablar                                                              28 İstehsalatda zay                                                           
       57 Yolda olan köçürmələr                                        29 Xidmətedici istehsalat və  
       58 Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları                             təsərrüfatlar 
       60 Malsatan və podratçılarla                                    31 Gələcək dörlərin xərcləri 
            hesablaşmalar                                                     43 Kommersiya xərcləri  
       61 Verilmiş avanslar üzrə                                         44 Tədavül xərcləri 
            hesablaşmalar                                                     50 Kassa 
       62 Alıcılar və sifarişçilərlə                                         51 Hesablaşma hesabı 
           hesablaşmalar                                                      52 Valyuta hesabı 
       63 İddialar üzrə hesablaşmalar                                55 Banklarda olan xüsusi 
       64 Alınmış avanslar üzrə                                                hesablar 
           hesablaşmalar                                                      56 Pul sənədləri  
                                                                                        57 Yolda olan köçürmələr 
       65 Əmlak və şəxsi sığorta üzrə                                58 Qısamüddətli maliyyə qoyu- 
            hesablaşmalar                                                          luşları 
       67 Büdcədənkənar ödənişlər üzrə                           60 Malsatan və podratçılarla 
            hesablaşmalar                                                          hesablaşmalar 
       68 Büdcə ilə hesablaşmalar                                     61 Verilmiş avanslar üzrə hesab- 
       69 Sosial sığorta və təminat üzrə                                  laşmalar 
            hesablaşmalar                                                     62 Alıcılar və sifarişçilərlə hesab- 
                                                                                              laşmalar 
                                                                                        63 İddialar üzrə hesablaşmalar 
       71 Təhtəlhesab şəxslərlə hesab-                             64 Alınmış avanslar üzrə hesab- 
            laşmalar                                                                    laşmalar 
       73 Digər əməliyyatlar üzrə işçi                                 65 Əmlak və şəxsi sığorta üzrə 
            heyəti ilə hesablaşmalar                                           hesablaşmalar  
       75 Təsisçilərlə hesablaşmalar                                  67 Büdcədənkənar ödənişlər üzrə  
       76 Müxtəlif debitor və reditor-                                        hesablaşmalar 
            larla hesablaşmalar                                             68 Büdcə ilə hesablaşmalar 
       78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə                               69 Sosial sığorta və təminat üzrə 
            hesablaşmalar                                                          hesablaşmalar  
       79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar                           70 Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti 
       80 Mənfəət və zərər                                                       ilə hesablaşmalar  
       83 Gələcək dövrlərin gəlirləri                                    71 Təhtəlhesab şəxslərlə hesab- 
       88 Bölüşdürülməmiş mənfəət                                         hesablaşmalar 
            (ödənilməmiş zərər)                                             73 Digər əməliyyatlar üzrə işçi 
       90 Qısamüddətli bank kreditləri                                      heyəti ilə hesablaşmalar 
       92 Uzunmüddətli bank kreditləri                               75 Təsisçilərlə hesablaşmalar 
       96 Məqsədli maliyyələşmələr və                               76 Müxtəlif debitor və kreditor- 
           daxilolmalar                                                                larla hesablaşmalar 
                                                                                         78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə 
                                                                                         79 Təsərrüfatdaxili hesablaşma-                               
                                                                                               lar 
                                                                                          80 Mənfəət və zərər 
                                                                                          81 Mənfəətin istifadəsi 
                                                                                          87 Əlavə kapital 
                                                                                          88 Bölüşdürülməmiş mənfəət  
                                                                                               (ödənilməmiş zərər) 
                                                                                          89 Qarşıdakı xərclər və 
ödəmələr 
                                                                                                üçün ehtiyatlar 
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                                                                                          90 Qısamüddətli bank kreditləri  
                                                                                          92 Uzunmüddətli bank kreditləri               
                                                                                          96 Məqsədli maliyyələşmələr və  
                                                                                               daxilolmalar 
                                                                                          97 İcarə öhdəlikləri 
 

55 № -Lİ «BANKLARDA OLAN XÜSUSİ HESABLAR» HESABI 
 

   55 № -li «Banklarda olan xüsusi hesablar» hesabı milli və xarici valyuta ilə ölkə 
ərazisində və xaricdəki akkreditivlərdə, çek kitabçalarında və digər ödəmə 
sənədlərində(veksellərdən başqa) cari, ayrı və digər xüsusi hesablarda olan pul 
vəsaitlərinin mövcudluğu və hərəkəti, həmçinin məqsədli maliyyələşdirmə vəsaitlərinin 
(daxilolmaların) ayrıca saxlanması nəzərdə tutulan hissəsinin hərəkəti haqqında 
məlumatların ümumiləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   55 № -li «Banklarda olan xüsusi hesablar» hesabı üzrə aşağıdakı subhesabılar 
açıla bilər: 

           55 –1 «Akkreditivlər» 
           55 –2 «Çek kitabçaları» və başqaları. 
   55 –1 «Akkreditivlər» subhesabında akkreditivlərdə olan vəsaitlərin hərəkəti uçota 

alınır. 
   Akkreditivlər formasında hesablaşmaların həyata keçirilməsi Azərbaycan 

Respublikasının müvafiq normativ sənədləri ilə nizamlanır. 
   Pul vəsaitlərinin akkreditivlərə köçürülməsi  55 № -li «Banklarda olan xüsusi 

hesablar» hesabının debetində, 51 № -li «Hesablaşma hesabı», 52 № -li «Valyuta 
hesabı», 90 № -li «Qısamüddətli bank kreditləri» və digər müvafiq hesabların kreditində 
əks etdirilir. 

   55 № -li «Banklarda olan xüsusi hesablar» hesabında uçota götürülmüş 
akkreditivlərdə olan vəsaitlər istifadə olunduqca (bankın çıxarışlarına əsasən), bir qayda 
olaraq 60 № -li «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar» hesabının debetinə silinir. 
Akkreditivlərdəki istifadə olunmayan vəsaitlər bank tərəfindən onların köçürüldüyü hesaba 
bərpa olunduqdan sonra 51 № -li «Hesablaşma hesabı» nın, yaxud 52 № -li «Valyuta 
hesabı» nın debetində və    55 № -li «Banklarda olan xüsusi hesablar» hesabının 
kreditində əks etdirilir. 

   55 –1 «Akkreditivlər» subhesabı üzrə analitik uçot müəssisənin qoyduğu hər bir 
akkreditiv üzrə aparılır. 

   55 –2 «Çek kitabçaları» subhesabında çek kitabçalarında olan vəsaitlərin hərəkəti 
uçota alınır. 

   Çeklərdə hesablaşmaların aparılması qaydaları bankların qaydaları ilə nizamlanır. 
   Çek kitabçaları verilərkən vəsaitlərin deponentləşdirilməsi    55 № -li «Banklarda 

olan xüsusi hesablar» hesabının debetində 51 № -li «Hesablaşma hesabı», 52 № -li 
«Valyuta hesabı», 90 № -li «Qısamüddətli bank kreditləri» və digər müvafiq hesabların 
kreditində əks etdirilir. Bankdan alınmış çek kitabçaları üzrə məbləğlər, müəssisənin 
verdiyi çeklər ödəndikcə, yəni bank ona təqdim edilən çeklərin məbləğlərini ödədikcə 
(bank çıxarışlarına əsasən) 55 № -li «Banklarda olan xüsusi hesablar» hesabının 
kreditindən hesablaşmaların uçotunu aparmaq üçün nəzərdə tutulan hesabların (76 
«Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar» və s.) debetinə yazılmaqla silinir. 
Verilmiş, ancaq bank tərəfindən ödənilməmiş (ödənilmək üçün təqdim edilməmiş) 
çeklərdən məbləğlər 55 № -li «Banklarda olan xüsusi hesablar» hesabında qalır; 55 –2 
«Çek kitabçaları» subhesabı üzrə qalıq bank çıxarışında göstərilən qalığa uyğun 
olmalıdır. Banka qaytarılmış çeklərdən məbləğlər (istifadə olunmayıb qalan) 51 № -li 
«Hesablaşma hesabı», yaxud 52 № -li «Valyuta hesabı» ilə müxabirələşdirilməklə 55 № -
li «Banklarda olan xüsusi hesablar» hesabının kreditində əks etdirilir. 
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   Kreditorlarla – müəssisələrlə hesablaşma aparmaq üçün müəssisənin işçilərinə 
təhtəlhesab kimi verilən çek ktiabçalarındakı vəsaitlərin hərəkəti üzərində nəzarət 
operativ surətdə həyata  keçirilir. 

   55 –2 «Çek kitabçaları» subhesabı üzrə analitik uçot alınmış hər bir çek kitabçası 
üzrə aparılır. 

   Bankda ayrıca saxlanılan məqsədli maliyyələşmə vəsaitlərinin(daxilolmalarının) 
hərəkəti 55 № -li «Banklarda olan xüsusi hesablar» hesabı üçün açılan ayrı 
subhesablarda uçota alınır. Belə vəsaitlərə əsasən: sosial müəssisələrin (uşaq 
baxçalarının, körpələr evinin və s.) saxlanılması üçünvalideynlərdən və digər 
mənbələrdən daxil olan vəsaitlər; müəssisənin xahişi ilə ayrıca hesabda yığılan və 
xərclənən kapital qoyuluşlarının maliyyələşdirilməsi üzrə vəsaitlər; hökumət orqanlarının 
maddi yardımları (subsidiyaları) və s. daxildir. 

   Müəssisənin tərkibinə daxil olan ayrıca balansa ayrılmış və cari xərcləri (əmək 
haqqı, ayrı-ayrı təsərrüfat xərcləri, ezamiyyə məbləğləri və s.) həyata keçirmək üçün yerli 
banklarda cari hesablar açılmış filiallar və struktur vahidləri göstərilən vəsaitləri 55 № -li 
«Banklarda olan xüsusi hesablar» hesabının ayrı subhesabında əks etdirir. 

   Xarici valyuta ilə pul vəsaitlərinin mövcudluğu və hərəkətinin uçotu 55 № -li 
«Banklarda olan xüsusi hesablar» hesabında ayrıca aparılır. Bu hesab üzrə analitik 
uçotun quruluşu ölkə ərazisində və xaricdəki akkreditivlərdə , çek kitabçalarında və s. 
olan pul vəsaitlərinin mövcudluğu və hərəkəti  haqqında məlumatların alınmasının 
mümkünlüyünü təmin etməlidir. 
 

55 № -li «Banklarda olan xüsusi hesablar» hesabı aşağıdakı 
hesablarla müxabirələşdirilir: 

 
                 Debeti üzrə                                                            Kredit üzrə  
        51 Hesablaşma hesabı                                         04 Qeyri-maddi aktivlər 
        52 Valyuta hesabı                                                 07 Quraşdırılası avadanlıqlar 
        63 İddialar üzrə hesablaşmalar                            10 Materiallar 
        71 Təhtəlhesab şəxslərlə hesab-                          11 Böyüdülməkdə olan və kökəl- 
             laşmalar                                                                 dilməkdə olan heyvanlar 
        90 Qısamüddətli bank kreditləri                             12 Azqiymətli və tezköhnələn   
        92 Uzunmüddətli bank kreditləri                                 əşyalar 
        96 Məqsədli maliyyələşdirmələr                            15 Materialların tədarükü və 
             və daxilolmalar                                                       əldə edilməsi 
                                                                                      19 Alınmış sərvətlər üzrə əlavə 
                                                                                           əlavə dəyər vergisi 
                                                                                      20 Əsas istehsalat 
                                                                                      28 İstehsalatda zay 
                                                                                      43 Kommersiya xərcləri 
                                                                                      44 Tədavül xərcləri 
                                                                                      50 Kassa 
                                                                                      51 Hesablaşma hesabı   
                                                                                      52 Valyuta hesabı 
                                                                                      60 Malsatan və podratçılarla 
                                                                                           hesablaşmalar  
                                                                                      61 Verilmiş avanslar üzrə 
                                                                                           hesablaşmalar 
                                                                                      62 Alıcılar və sifarişçilərlə 
                                                                                           hesablaşmalar  
                                                                                      63 İddialar üzrə hesablaşmalar 
                                                                                      64 Alınmış avanslar üzrə 
                                                                                           hesablaşmalar  
                                                                                      65 Əmlak və şəxsi sığorta üzrə 
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                                                                                           hesablaşmalar  
                                                                                      67 Büdcədənkənar ödənişlər üzrə 
                                                                                           hesablaşmalar  
                                                                                      68 Büdcə ilə hesablaşmalar 
                                                                                      69 Sosial sığorta və təminat üzrə 
                                                                                           hesablaşmalar                     
                                                                                      70 Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti 
                                                                                            ilə hesablaşmalar  
                                                                                      71 Təhtəlhesab şəxslərlə hesab- 
                                                                                            laşmalar 
                                                                                      76 Müxtəlif debitor və kreditor- 
                                                                                           larla hesablaşmalar 
                                                                                      78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə 
                                                                                      79 Təsərrüfatdaxili hesablaşma-                               
                                                                                            lar 
                                                                                      81 Mənfəətin istifadəsi 
                                                                                      88 Bölüşdürülməmiş mənfəət  
                                                                                           (ödənilməmiş zərər) 
                                                                                      90 Qısamüddətli bank kreditləri  
                                                                                      92 Uzunmüddətli bank kreditləri               
                                                                                      96 Məqsədli maliyyələşmələr və  
                                                                                           daxilolmalar 
                                                                                      97 İcarə öhdəlikləri 
 

56 № -Lİ «PUL SƏNƏDLƏRİ» HESABI 
 

   56 № -li «Pul sənədləri» hesabı müəssisənin kassasında olan pul sənədlərinin 
(poçt markalarının, dövlət rüsumu markalarının, veksel markalarının, dəyəri ödənilməmiş 
təyyarə biletlərinin, istirahət evlərinə və sanatoriyaları alınmış dəyəri ödənilmiş 
putyovkaların və s.) mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. 

   Pul sənədləri 56 № -li «Pul sənədləri» hesabında nominal dəyəri ilə uçota alınır. 
   Pul sənədlərinin analitik uçotu onların növlərinə görə aparılır. 
   Səhmdar cəmiyyətləri 56 № -li «Pul sənədləri» hesabına «Səhmdarlardan satın 

alınmış öz səhmləri» adlı xüsusi subhesab aça bilərlər. Bu subhesabda yenidən satılmaq 
və ya ləğv edilmə üçün səhmdarlardan aldığı öz səhmləri uçota alınır. Digər yoldaşlıq 
təsərrüfatları bu subhesabdan iştirakçıların digər iştirakçılara, yaxud üçüncü şəxslərə 
vermək üçün yoldaşlığın özü tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada əldə edilən paylarını 
uçota almaq üçün istifadə edilrlər. 

   Səhmdar cəmiyyəti (yoldaşlığı) səhmdardan (iştirakçıdan) ona məxsus səhmləri 
(payları satın alan zaman mühasibat uçotunda 56 № -li «Pul sənədləri» hesabının 
debetinə, pul vəsaitlərini uçota alan hesabların kreditinə yazılışlar aparırlar. 

   Səhmdar cəmiyyətinin satın aldığı öz səhmlərinin ləğv edilməsi qanunvericilikdə 
nəzərdə tutulan bütün əməliyyatlar onun tərəfindən yerinə yetirildikdən sonra 56 № -li 
«Pul sənədləri» hesabının kreditində 85 № -li «Nizamnamə kapitalı» hesabının debetində 
əks etdirilir. 
    

56 № -li «Pul sənədləri» hesabı aşağıdakı hesablarla 
müxabirələşdirilir: 

    
                 Debet üzrə                                                           Kredit üzrə  
         50 Kassa                                                          71 Təhtəlhesab şəxslərlə he- 
         51 Hesablaşma hes                                                 sablaşmalar  
         52 Valyuta hesabı                                            73 Digər əməliyyatlar üzrə işçi 
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         71 Təhtəlhesab şəxslərlə he-                                heyəti ilə hesablaşmalar 
              sablaşmalar                                                81 Mənfəətin istifadəsi  
         76 Müxtəlif debitor və kredi-                            84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və 
              torlarla hesablaşmalar                                     xarabolmasından itkilər 
         78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə                      85 Nizamnamə kapitalı 
              hesablaşmalar                                            87 Əlavə kapital 
        79 Təsərrüfatdaxili hesablaş-                           88 Bölüşdürülməmiş mənfəət 
              malar                                                               (ödənilməmiş zərər) 
 

 
57 № -Lİ «YOLDA OLAN KÖÇÜRMƏLƏR» HESABI 

 
   57 № -li «Yolda olan köçürmələr» hesabı yolda olan milli və xarici valyutalardan 

ibarət pul vəsaitlərinin (köçürmələrin) yeni müəssisənin hesablaşma və ya başqa 
hesabına köçürülmək üçün bankların kassalarına, yaxud rabitə şöbələrininkassalarına 
verilən, lakin hələlik təyinatı üzrə köçürülməmiş pul məbləğlərinin (əsasən, ticartdə satış 
pulunun) hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   57 № -li «Yolda olan köçürmələr» hesabında məbləğlərin (məsələn satış pulunun 
təhvil zamanı) uçota alınması üçün bankların rabitə şöbələrinin qəbzləri və satış pulunun 
bankın inkasatoruna təhvil verilməsinə dair müşaiyətedici cədvəllərin surətləri əsas sənəd 
hesab edilir. 

   Xarici valyutadan ibarət pul vəsaitlərinin (köçürmələrin) hərəkəti 57 № -li «Yolda 
olan köçürmələr» hesabında uçota alınır. 
    

57 № -li «Yolda olan köçürmələr» hesabı aşağıdakı 
hesablarla müxabirələşdirilir: 

 
                  Debet üzrə                                                              Kredit üzrə  
         45 Yüklənmiş mallar                                            50 Kassa  
         46 Məhsul (iş, xidmət) satışı                                51 Hesablaşma hesabı 
         50 Kassa                                                             52 Valyuta hesabı   
         51 Hesablaşma hesabı                                        64 Alınmış avanslar üzrə hesab- 
         52 Valyuta hesabı                                                     laşmalar 
         62 Alıcılar və sifarişçilərlə                                    73 Sair əməliyyatlar üzrə işçi 
              hesablaşmalar                                                     heyəti ilə hesablaşmalar  
         64 Alınmış avanslar üzrə hesab-                         96 Məqsədli maliyyələşmələr və  
              laşmalar                                                               daxilolmalar 
         76 Müxtəlif debitor və kredi-                   
              torlarla hesablaşmalar  
         78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə  
              hesablaşmalar  
         79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar 
         80 Mənfəət və zərər 
  

58 № -Lİ «QISAMÜDDƏTLİ MALİYYƏ QOYULUŞLARI» HESABI 
 

   58 № -li «Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabı müəssisənin başqa 
müəssisələrin qiymətli kağızlarına; dövlət və yerli borclar üzrə faizli istiqrazlara və s. 
qısamüddətli (bir ildən çox olmayan) qoyuluşların (investisiyaların), həmçinin müəssisə 
tərəfindən digər müəssisələrə verilən borcların mövcudluğu və hərəkəti haqqında 
məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu zaman faizli istiqrazlara və 
digər qiymətli kağızlara qoyuluşlar, həmçinin başqa müəssisələrə verilən borclar 58 № -li 
«Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabında onların ödənilməsi müddəti bir ildən çox 
olmayan hallarda uçota alınır. Ödəniş müddəti müəyyən edilməyən digər qiymətli 
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kağızlara qoyuluşlar 58 № -li «Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabında həmin 
qoyuluşlardan bir ildən artıq gəlir götürülməsi məqsədi güdülməyən hallarda uçota alınır. 

   58 № -li «Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabına aşağıdakı subhesablar 
açıla bilər: 

              58 –1 «İstiqrazlar və sair qiymətli kağızlar» 
              58 –2 «Depozitlər» 
              58 –3 «Verilmiş borclar» və başqaları. 
   58 –1 «İstiqrazlar və sair qiymətli kağızlar» subhesabında dövlət və yerli borclar 

üzrə faizli istiqrazlara, həmçinin digər qiymətli kağızlara qısamüddətli qoyuluşların 
(investisiyaların) mövcudluğu və hərəkəti uçota alınır. 

   İstiqrazlar və digər qiymətli kağızlar 58 № -li «Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları» 
hesabına satın alınma qiymətləri ilə mədaxil edilir. 

   Müəssisə tərəfindən alınmış istiqraz və digər qiymətli kağızlar 58 № -li 
«Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabının debetində 51 № -li «Hesablaşma hesabı», 
52 № -li «Valyuta hesabı», yaxud material və digər sərvətləri (əgər qiymətləri kağızların 
ödənilməsi material və digər sərvətlərin / pul vəsaitlərindən başqa / satıcı müəssisənin 
mülkiyyətinə yaxud istifadəsinə təqdim edilməsi yolu ilə həyata keçirilərsə) uçota alan 
hesabların kreditində əks etdirilir. 

   Müəssisə tərəfindən köçürülən, lakin hesabat dövrü ərzində müəssisənin müvafiq 
hüququnu təsdiq edən sənədləri alınmamış qısamüddətli maliyyə qoyuluşları vəsaiti 58 
№ -li «Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabında ayrıca əks etdirilir. 

   Müəssisə tərəfindən əldə edilən istiqraz və bunlara bənzər digər qiymətli 
kağızların alış dəyərləri onların nominal dəyərindən fərqlənən hallarda alış və nominal 
dəyərləri arasındakı fərq məbləği elə qaydada silinməlidir (əlavə hesablama aparılmalıdır) 
ki, həmin qiymətli kağızların ödənişi (satın alınması) vaxtı, 58 № -li «Qısamüddətli 
maliyyə qoyuluşları» hesabında uçota alınan qiymət onların nominal dəyərinə müvafiq 
olsun. 

   58 № -li «Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabında uçota alınan istiqrazlar və 
digər qiymətli kağızların ödənişi (satın alınması) və satışı 48 № -li «Sair aktivlərin satışı» 
hesabının debetində 58 № -li «Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabının kreditində 
əks etdirilir. 

   58 –2 «Depozitlər» subhesabında müəssisənin bank əmanətinə və digər 
əmanətlərə (əmanət sertifikatlarına, banklardakı depozit hesablara və s.) qoyduğu milli və 
xarici valytadan ibarət vəsaitlərinin hərəkəti uçota alınır. 

   Pul vəsaitlərinin əmanətlərə köçürülməsi müəssisə tərəfindən 51 № -li 
«Hesablaşma hesabı» ya 52 № -li «Valyuta hesabı» nın kreditində və 58 № -li 
«Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabının debetində əks etdirilir. Əmanət 
məbləğlərinin bank tərəfindən qaytarılması hallarında müəssisələrin uçotunda əks 
yazılışlar aparılır. 

    58 –3 «Verilmiş borclar» subhesabı müəssisə tərəfindən digər müəssisələrə 
verilən qısamüddətli pul və başqa borcların hərəkətini uçota almaq üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. 

   Verilən borclar 51 № -li «Hesablaşma hesabı» və ya digər müvafiq hesablarla 
müxabirələşdirilməklə 58 № -li «Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabının debetində 
əks etdirilir. Borcun qaytarılması 51 № -li «Hesablaşma hesabı» və ya digər müvafiq 
hesabların debetində və 58 № -li «Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabının 
kreditində əks etdirilir. 

   58 № -li «Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabı üzrə analitik uçot 
qısamüddətli maliyyə qoyuluşlarının növləri və bu qoyuluşların qoyulduğu obyektlər 
(qiymətli kağızları saian müəssisələr, əmanətlər və s.) üzrə aparılır. 

   Bu zaman analitik uçotun quruluşu ölkə daxilində və xaricdə olan obyektlərə 
qoyulan qısamüddətli maliyyə qoyuluşları haqqında məlumatların əldə edilməsi 
mümkünlüyünü təmin etməlidir. 
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58 № -li «Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabı aşağıdakı 
hesablarla müxabirələşdirilir: 

                 
            Debet üzrə                                                                      Kredit üzrə  
         01 Əsas vəsaitlər                                                   48 Sair aktivlərin satışı 
         04 Qeyri-maddi aktivlər                                          51 Hesablaşma hesabı 
         06 Uzunmüddətli maliyyə qoyu-                             52 Valyuta hesabı  
              luşları                                                                 76 Müxtəlif debitor və kredi- 
        07 Quraşdırılası avadanlıqlar                                        torlarla hesablaşmalar  
        10 Materiallar                                                          87 Əlavə kapital 
        11 Böyüdülməkdə və kökəldil- 
             məkdə olan heyvanlar 
        12 Azqiymətli və tezköhnələn  
             əşyalar 
        20 Əsas istehsalat   
        23 Köməkçi istehsalat                                                                                               
        29 Xidmətedici istehsalat və  
             təsərrüfatlar 
        40 Hazır məhsullar 
        41 Mallar 
        50 Kassa  
        51 Hesablaşma hesabı 
        52 Valyuta hesabı 
        75 Təsisçilərlə hesablaşmalar  
 

BÖLMƏ 6 
HESABLAŞMALAR 

 
   Bu bölmənin hesabları müəssisənin müxtəlif hüquqi və fiziki şəxslərlə 

hesablaşmalarının, həmçinin təsərrüfatdaxili hesablaşmaların bütün növləri haqqında 
məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   Mövcud qanunvericiliyə uyğun həyata keçirilən xarici valyuta ilə hesablaşmalar 
hesablaşma-pul sənədlərinin yazıldığı tarixə qüvvədə olan məzənnə üzrə xarici 
valyutanın yenidən hesablanması yolu ilə müəyyən edilən məbləğdə manatla bu 
bölmənin hesablarında uçota alınır. Bu hesablaşmalar, eyni zamanda valyuta 
hesablaşmaları və ödənişlərində əks etdirilir. Xarici valyutalarla aparılan əməliyyatlar üzrə 
məzənnə fərqləri, o cümlədən mühasibat balansının tərtib edildiyi tarixə borcların yenidən 
qiymətləndirilməsindən olan fərqlər il ərzində 83 № -li «Gələcək dövrlərin gəlirləri» 
hesabında uçota alınır və ilin sonunda müvafiq borclar (kreditlər) qaytarılanadək edilən 
güzəştlər nəzərə alınmaqla 80 № -li «Mənfəət və zərər» hesabına aid edilir. 

   Xarici valyuta ilə hesablaşmalar bu bölmənin hesablarında xüsusi olaraq, yəni 
ayrıca subhesablarla uçota alınır. 
 

60 № -Lİ «MALSATAN VƏ PODRATÇILARLA HESABLAŞMALAR» 
HESABI 

 
   60 № -li «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar» hesabı malsatan və 

podratçılarla hesablaşmalar haqqındakı məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Bu hesablaşmalar əsasən aşağıdakılardır: 

   alınmış mal-material qiymətlilərinə, yerinə yetirilmiş işlərə və istehlak təlabatı üçün 
qəbul edilən elektrik enerjisi, qaz, buxar daxil edilməklə göstərilmiş xidmətlərə, habelə 
material qiymətlilərinindaşınması və emalına görə hesablaşma sənədləri ödənilmək üçün 
bank tərəfindən qəbul edilmiş akseptləşdirilmiş (razılaşdırılmış) hesablaşmalar; 
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   haqq-hesabı planlı ödəmələr qaylasında aparılan mal-material qiymətliləri, iş və 
xidmətlərə görə hesablaşmalar; 

   malsatan yaxud podratçılardan hesablaşma sənədləri daxil olmamış (yəni 
fakturalaşdırılmamış tədarük) mal-material qiymətliləri, iş və xidmətlərə görə 
hesablaşmalar; 

   mal-material qiymətlilərinin qəbulu zamanı aşkar edilən artıq gəlməyə görə 
hesablaşmalar; 

   daşımalar üzrə göstərilmiş xidmətlərə, (o cümlədən tarif (fraxt) kəsiri və izafisi 
üzrə), həmçinin rabitə xidmətinin bütün növlərinə və başqa iş və xidmətlərə görə 
hesablaşmalar; 

   Podrat tikinti və quraşdırma, elmi-tədqiqat və bu kimi digər analoji təşkilatlar baş 
podratçı (baş təşkilat) olduqda, öz subpodratçıları (birgə icraçıları) ilə hesablaşmaları da 
60 № -li «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar» hesabında əks etdirir. 

   Material qiymətlilərinin əldə edilməsinə, yerinə yetirilmiş işlər və göstərilmiş 
xidmətlərin qəbuluna görə hesablaşmalarla əlaqədar bütün əməliyyatlar təqdim edilən 
hesab fakturaların ödənmə vaxtından asılı olmayaraq 60 № -li «Malsatan və podratçılarla 
hesablaşmalar» hesabında əks etdirilir. 

   60 № -li «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar» hesabınınkrediti faktiki daxil 
olmuş mal-material qiymətlilərinin, qəbul edilmiş işlərin və istifadə olunmuş xidmətlərin 
dəyəri qədər bu qiymətliləri və müvafiq məsrəfləri uçota alan hesabların debeti ilə 
müxabirləşir. 

   Material qiymətlərinin (malların) daşınmasına, həmçinin onların kənarda emal 
olunmasına görə göstərilən xidmətlər 60 № -li «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar» 
hesabının kreditinə istehsal ehtiyatlarını, malları, tədavül xərclərini və müəssisə uçota 
alan hesabların debetinə yazılmaqla əks etdirilir.  

   Mal-material qiymətlilərinin analitik uçotda qiymətləndirilməsindən asılı olmayaraq 
sintetik uçotda 60 № -li «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar» hesabının kreditində 
malsatanların hesablaşma sənədlərinin aksept edilən (razılaşdırılan) məbləği dairəsində 
yazılış aparılır. Malsatanların hesab-fakturası yükün daxil olmasına qədər aksept edilib 
ödənildikdə daxil olmuş mal-material qiymətlilərin anbara qəbulu zamanı onların 
fakturalaşdırılmış miqdarına qarşı təbii itki normasından artıq müəyyən edilən 
əskikgəlməsi, həmçinin malsatan və ya podratçının hesab-fakturası yoxlanılarkən (hesab-
faktura akseptləşdiriləndən sonra) müqavilədə nəzərdə tutulan qiymətlərə qarşı 
uyğunsuzluq, eləcə də mexaniki səhvlər aşkar edilərsə müvafiq məbləğ 60 № -li 
«Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar» hesabının kreditinə, 63 № -li «İddialar üzrə 
hesablaşmalar» hesabının debetinə yazılır. 

   Malsatanlardan hesablaşma sənədləri alınmadan daxil olan mal-material 
qiymətliləri yolda olan yaxud malsatanların anbarlarından daşınmayan dəyəri ödənilmiş 
qiymətlilər və ya debitor borcu kimi göstərilə bilməz. 

   Hesablaşma-ödəniş sənədləri malsatan və podratçılardan alınmadan gətirilib 
mədaxil edilmiş mal-material qiymətlilərinin yolda olan qiymətlilər, yaxud dəyəri ödənmiş, 
lakin malsatan və podratçıların anbarlarından daşınmamış və ya debitor borcu kimi 
göstərilən qiymətlilərin tərkibində olub olmaması hökmən yoxlanılır. 

   Fakturalaşdırılmamış mal daxil olan hallarda 60 № -li «Malsatan və podratçılarla 
hesablaşmalar» hesabının kreditində daxil olmuş qiymətlinin müqavilədə nəzərdə tutulan 
qiymətlər üzrə dəyəri əks etdirilir. 

   60 № -li «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar» hesabı ödənilmiş hesab-
fakturalardakı məbləğlər (pul vəsaitlərini uçota alan hesablarla müxabirələşdirilməklə) və 
qabaqcadan verilmiş avans məbləğləri (61 № -li «Verilmiş avanslar üzrə hesablaşmalar» 
hesabı ilə müxabirələşdirilməklə) həcmində debetləşdirilir. 

   Müəssisənin verdiyi vekselləri ilə təmin olunmuş malsatan və podratçılara olan 
borcları 60 № -li «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar» hesabından silinmədən 
ayrıca analitik uçotu aparılır. 
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   60 № -li «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar» hesabı üzrə analitik uçot 
ödənilmək üçün təqdim olunan hər bir hesab-fakturalar və planlı ödənişlər qaydasında 
aparılan hesablaşmalar zamanı isə hər bir malsatan və podratçı üzrə aparılır. Bu zaman 
analitik uçotun quruluşu: ödəmə müddəti çatmamış, aksept edilmiş və digər hesablaşma 
sənədləri  üzrə malsatanlar; vaxtında ödənilməmiş hesablaşma sənədləri üzrə; 
fakturalaşdırılmamış satışlar üzrə; ödənmə müddəti çatmamış verilmiş veksellər üzrə; 
ödənmə vaxtı keçmiş veksellər üzrə; alınmış kommersiya kreditləri üzrə malsatan və 
podratçılarla hesablaşmalar haqqında zəruri məlumatların əldə edilmə mümkünlüyü təmin 
etməlidir.   
 

60 № -li «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar» hesabı aşağıdakı 
hesablarla müxabirələşdirilir: 

            
                 Debet üzrə                                                            Kredit üzrə 
         46 Məhsul (iş, xidmət) satışı                               07 Quraşdırılası avdanlıqlar 
         50 Kassa                                                             08 Kapital qoyuluşlar 
         51 Hesablaşma hesabı                                       10 Materiallar 
         52 Valyuta hesabı                                               11 Böyüdülməkdə və kökəldil- 
         55 Banklarda olan xüsusi                                         məkdə olan heyvanlar 
              hesablar                                                         12 Azqiymətli və tezköhnələn 
         61 Verilmiş avanslar üzrə                                         əşyalar 
              hesablaşmalar                                               15 Materialların tədarükü və  
         62 Alıcılar və sifarişçilərlə                                         əldə edilməsi 
              hesablaşmalar                                               19 Alınmış sərvətlər üzrə əlavə 
         76 Müxtəlif debitor və reditor-                                  dəyər vergisi  
              larla hesablaşmalar                                        20 Əsas vəsaitlər 
         78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə                          23 Köməkçi istehsalat  
              hesablaşmalar                                                25 Ümümistehsalat xərcləri 
         80 Mənfəət və zərər                                            26 Ümumtəsərrüfat xərcləri 
         90 Qısamüddətli bank kreditləri                           28 İstehsalatda zay 
         92 Uzunmüddətli bank kreditləri                          29 Xidmətedici istehsalat və 
                                                                                          təsərrüfatlar 
                                                                                     30 Qeyri-əsaslə işlər 
                                                                                     31 Gələcək dörlərin xərcləri 
                                                                                     41 Mallar 
                                                                                     43 Kommersiya xərcləri 
                                                                                     44 Tədavül xərcləri 
                                                                                     45 Yüklənmiş mallar 
                                                                                     50 Kassa 
                                                                                     51 Hesablaşma hesabı 
                                                                                     52 Valyuta hesabı  
                                                                                     62 Alıcılar və sifarişçilərlə hesab- 
                                                                                          laşmalar 
                                                                                     63 İddialar üzrə hesablaşmalar  
                                                                                     78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə 
                                                                                           hesablaşmalar  
                                                                                     79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar 
                                                                                     80 Mənfəət və zərər 
                                                                                     84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və 
                                                                                          xarabolmasından itkilər 
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61 № -Lİ «VERİLMİŞ AVANSLAR ÜZRƏ HESABLAŞMALAR» HESABI 
 

   61 № -li «Verilmiş avanslar üzrə hesablaşmalar» hesabı tədarük olunacaq 
sərvətlər, yaxud yerinə yetiriləcək işlər və xidmətlər üçün verilən avanslar, həmçinin 
sifarişçilərdən qismən hazır olduqca qəbul edilən məhsulların, işlərin və xidmətlərin 
ödənilməsi uzrə hesablaşmalar haqqında məlumatların ümumiləşdirilməsi üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. 

   Verilən avanslar, həçinin qismən hazır olan məhsulların, işlərin və xidmətlərin 
dəyərlərinin ödənilməsi üzrə məbləğlər 61 № -li «Verilmiş avanslar üzrə hesablaşmalar» 
hesabının debetinə yazılmaqla, pul vəsaitlərini uçota alan hesabların krediti ilə 
müxabirələşdirilir. 

   Verilmiş avanslar, həmçinin qismən hazır olan məhsulların, işlərin və xidmətlərin 
dəyərlərinin ödənilməsi üzrə məbləğlər işlər başa çatdırılan zaman 61 № -li «Verilmiş 
avanslar üzrə hesablaşmalar» hesabının kreditinə və 60 № -li «Malsatan və podratçılarla 
hesablaşmalar» hesabının debetinə yazılmaqla müxabirələşdirilir, 

   61 № -li «Verilmiş avanslar üzrə hesablaşmalar» hesabı üzrə analitik uçot hər bir 
debitor üzrə ayrıca aparılır. 

 
61 № -li «Verilmiş avanslar üzrə hesablaşmalar» hesabı aşağıdakı 

hesablarla müxabirələşdirilir: 
 
                 Debet üzrə                                                       Kredit üzrə  
        50 Kassa                                                            50 Kassa 
        51 Hesablaşma hesabı                                      51 Hesablaşma hesabı 
        52 Valyuta hesabı                                              52 Valyuta hesabı 
        55 Banklarda olan xüsusi                                  60 Malsatan və podratçılarla 
             hesablar                                                             hesablaşmalar  
        90 Qısamüddətli bank kredit-                             80 Mənfəət və zərər 
             ləri                                                                 82 Qiymətləndirəcək ehtiyatlar 
 

62 № -Lİ «ALICILAR VƏ SİFARİŞÇİLƏRLƏ HESABLAŞMALAR» 
HESABI 

 
   62 № -li «Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar» hesabı alıcılar və sifarişçilərlə 

hesablaşmalar haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
   62 № -li «Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar» hesabına aşağıdakı subhesablar 

açıla bilər: 
              62 –1 «İnkasso qaydasında hesablaşmalar» 
              62 –2 «Planlı ödəmələr üzrə hesablaşmalar» 
              63 –3 «Alınmış veksellər» və başqaları. 
   62 –1 «İnkasso qaydasında hesablaşmalar» subhesabında yüklənmiş məhsullar 

(mallar), yerinə yetirilmiş iş və göstərilmiş xidmətlərə görə alıcılar və sifarişçilərə təqdim 
edilmiş və bank tərəfindən ödənilmək üçün qəbul olunmuş hesablaşma sənədləri üzrə 
hesablaşmaların uçotu aparılır. 

   62 –2 «Planlı ödəmələr üzrə hesablaşmalar» subhesabında müəssisənin 
uzunmüddətli təsərrüfat əlaqələri saxladığı alıcılar və sifarişçilərlə apardığı daimi 
xarakterli hesablaşmalar üzrə ödənişi ayrıca bir hesablaşma – ödəmə sənədi ilə 
tamamlanmayan və əsasən planlı ödəniş qaydasında aparılan hesablaşmalar uçota 
alınır. 

   62 –3 «Alınmış veksellər» subhesabında alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar 
üzrə alınmış veksellərlə təmin edilmiş borclar uçota alınır. 

   62 № -li «Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar» hesabının debeti malalanlara 
(sifarişçilərə) təqdim edilmiş hesablaşma sənədlərindəki məbləğ qədər satışın həmin 
(məhsul / iş, xidmət / yüklənib yola salındıqca müəyyən edilən zaman) 46 № -li «Məhsul 
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(iş, xidmət) satışı», 47 № -li «Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları», 48 № -li «Sair 
aktivlərin satışı» hesablarının krediti ilə müxabirələşdirilir. 

   62 № -li «Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar» hesabının krediti daxil olmuş 
ödənişlər, məqbul edilmiş (zaçot edilmiş) avans məbləğləri və s. üzrə pul vəsaitlərini və 
hesablaşmaları uçota alan hesablarla müxabirələşdirilir. Əgər alıcının (sifarişçinin) 
borcunu təmin edən alınmış veksellər üzrə faiz nəzərdə tutulubsa, onda bu borc 
ödəndikcə 51 № -li «Hesablaşma hesabı», yaxud 52 № -li «Valyuta hesab» nın debetinə, 
62 № -li «Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar» hesabının (borcun ödənilən hissəsi 
qədər) və 80 № -li «Mənfəət və zərər» (faizin həcmi qədər) hesabının kreditinə yazılışlar 
edilərək müxabirələşdirilir. 

   62 № -li «Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar» hesabı üzrə analitik uçot alıcılara 
(sifarişçilrə) təqdim edilən hər bir hesab-faktura üzrə, planlı ödənişlər qaydasında, 
hesablaşmalar zamanı isə hər bir alıcı və sifarişçi üzrə aparılır. Bu zaman analitik uçotun 
quruluşu elə olmalıdır ki, alıcılar və sifarişçilər üçün maraqlı olan (veksel təminatları, daxil 
olası pul vəsaitlərinin müddətləri, banklar tərəfindən uçota alınmış (diskont edilmiş) 
veksellər, üzrə vaxtında daxil olmayan pul vəsaitləri və başqa məlumatlar barədə) 
məlumatların əldə edilməsinə təminat versin. 
 

62 № -li «Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar» hesabı aşağıdakı 
hesablarla müxabirələşdirilir: 

    
                Debet üzrə                                                        Kredit üzrə  
        30 Qeyri-əsaslı işlər                                              50 Kassa  
        36 Bitməmiş işlər üzrə yerinə                               51 Hesablaşma hesabı 
             yetirilmiş mərhələlər                                        52 Valyuta hesabı 
        41 Mallar                                                              57 Yolda olan köçürmələr 
        45 Yüklənmiş mallar                                             60 Malsatan və podratçılarla               
        46 Məhsul (iş, xidmət) satışı                                      hesablaşmalar  
        47 Əsas vəsaitlərin satışı və                                 62 Alıcılar və sifarişçilərlə 
             sair xaricolmaları                                                   hesablaşmalar  
        48 Sair aktivlərin satışı                                          64 Alınmış avanslar üzrə  
        50 Kassa                                                                    hesablaşmalar  
        51 Hesablaşma hesabı                                          80 Mənfəət və zərər 
        52 Valyuta hesabı                                                  82 Qiymətləndiriləcək ehtiyatlar 
        55 Banklarda olan xüsusi hesablar 
        60 Malsatan və podratçılarla 
             hesablaşmalar  
        62 Alıcılar və sifarişçilərlə 
             hesablaşmalar  
        80 Mənfəət və zərər 
  
 
                           63 № -Lİ «İDDİALAR ÜZRƏ HESABLAŞMALAR» HESABI 
 

   63 № -li «İddialar üzrə hesablaşmalar» hesabı malsatanlara, podratçılara, 
nəqliyyat müəssisələrinə və digər təşkilatlara təqdim edilmiş iddialar, eləcə də onlara 
təqdim və etiraf edilmiş (yaxud məhkəmə tərəfindən kəsilmiş) cərimələr, peniyalar, 
dəbbələmə pulları üzrə hesablaşmalar haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. 

   63 № -li «İddialar üzrə hesablaşmalar» hesabının debetinə əsasən aşağıdakı 
iddialar üzrə əməliyyatlar əks etdirilir: 

   - 60 № -li «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar» hesabı istehsalat 
ehtiyatlarını, malları və müvafiq məsrəfləri uçota alan hesablarla müxabirələşdirilməklə 
malsatanların, podratçıların və nəqliyyat təşkilatlarının (sonuncu razılaşmadan / 
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aksepdən / sonra) hesab-fakturaları yoxlanan zaman müqavilə və ya preyeskurantda 
nəzərdə tutulmuş qiymət və tariflərdən kənarlaşmalar, yaxud mexaniki səhvlər, həçinin 
(fakturalaşdırılmış mallarda) qiymət artımı və onların dəyərlərində əlavə məsrəflər və 
başqa kənarlaşmalar aşkar edildikdə onlara təqdim edilmiş iddialar. 

   - 60 № -li «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar» hesabı ilə 
müxabirələşdirilməklə – keyfiyyət standartları, texniki şərtlər və sifarişlər üzrə 
uyğunsuzluqlar aşkar edildikdə malsatanlara, həmçinin müəssisənin materiallarını emal 
edən təşkilatlara təqdim edilən iddialar; 

   - 60 № -li «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar» hesabı ilə 
müxabirələşdirilməklə – yolda olan yükün təbii itki normalarından artıq əskikgəlməsinə 
görə malsatanlara, nəqliyyat və digər təşkilatlara təqdim edilən iddialar; 

   - istehsal məsrəflərin uçota alan hesablarla müxabirələşdirilməklə malsatan və ya 
podratçıların günahı üzündən meydana çıxan zay məhsullara və boşdayanmalara görə 
yaranan və ödəyici təşkilatlar tərəfindən etiraf edilmiş, yaxud arbitraj tərəfindən kəsilmiş 
məbləğlər üzrə təqdim edilən iddialar; 

   - pul vəsaitlərini və bank kreditlərini uçota alan hesablarla müxabirələşdirilməklə – 
müəssisənin hesablarından səhvən silinmiş (köçürülmüş) məbləğlərə görə bank 
idarələrinə təqdim edilən iddialar; 

   - 80 № -li «Mənfəət və zərər» hesabı ilə müxabirələşdirilməklə – müqavilə 
öhdəliklərinə riayət edilmədiyinə görə ödəyicilər tərəfindən etiraf edilən, yaxud arbitraj 
tərəfindən kəsilən həcmdə (ödəyicilər tərəfindən etiraf edilməyən, təqdim edilmiş 
iddiaların məbləği uçota alınmır) malsatanlardan, podratçılardan, malalanlardan, 
sifarişçilərdən, nəqliyyat və digər xidmətlərdən istifadə edənlərdən tutulan cərimələr, 
peniyalar, dəbbələmə pullarına görə təqdim edilən iddialar; 

   Daxil olmuş ödəniş məbləğləri 63 № -li «İddialar üzrə hesablaşmalar» hesabının 
kreditinə, pul vəsaitlərini uçota alan hesabların debetinə yazılmaqla əks etdirilir. 

   Tutulmayacağı sonradan müəyyən edilən məbləğlər, əvvələrdə 63 № -li «İddialar 
üzrə hesablaşmalar» hesabının debetinə hansı hesablardan yazılmışdırsa həmin 
hesablara da bərpa edilir. 

   63 № -li «İddialar üzrə hesablaşmalar» hesabı üzrə analitik uçot ayrı-ayrı 
debitorlar və iddialar üzrə aparılır. 
 

63 № -li «İddialar üzrə hesablaşmalar» hesabı aşağıdakı 
hesablarla müxabirələşdirilir: 

    
                Debet üzrə                                                          Kredit üzrə  
        07 Quraşdırılası avadanlıqlar                                 07 Quraşdırılası avadanlıqlar 
        08 Kapital qoyuluşları                                            08 Kapital qoyuluşları 
        10 Materiallar                                                        10 Materiallar 
        11 Böyüdülməkdə və kökəldil-                              11 Böyüdülməkdə və kökəldil-  
             məkdə olan heyvanlar                                           məkdə olan heyvanlar 
        12 Azqiymətli və tezköhnələn                               12 Azqiymətli və tezköhnələn 
             əşyalar                                                                   əşyalar  
       15 Materialların tədarükü və                                  15 Materialların tədarükü və 
            əldə edilməsi                                                          əldə edilməsi 
       26 Ümumtəsərrüfat xərcəlri                                    20 Əsas vəsaitlər 
       28 İstehsalatda zay                                                 23 Köməkçi istehsalat 
       29 Xidmətedici istehsalat və                                   25 Ümumistehsalat xərcləri 
            təsərrüfatlar                                                        26 Ümumtəsərrüfat xərcəlri 
       41 Mallar                                                                 29 Xidmətedici istehsalat və 
       44 Tədavül xərcləri                                                       təsərrüfatlar 
       45 Yüklənmiş mallar                                                41 Mallar 
       51 Hesablaşma hesabı                                            43 Kommersiya xərcləri 
       52 Valyuta hesabı                                                    44 Tədavül xərcləri 
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       55 Banklarda olan xüsusi he-                                   50 Kassa 
            sablar                                                                   51 Hesablaşma hesabı  
       60 Malsatan və podratçılarla                                     52 Valyuta hesabı  
            hesablaşmalar                                                      55 Banklarda olan xüsusi he- 
       78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə                                      sablar 
            hesablaşmalar                          
       80 Mənfəət və zərər 
       90 Qısamüddətli bank kreditləri 
 

64 № -Lİ «ALINMIŞ AVANSLAR ÜZRƏ HESABLAŞMALAR» HESABI 
 

   64 № -li «Alınmış avanslar üzrə hesablaşmalar» hesabı göndərilmiş material 
qiymətliləri və ya yerinə yetirilmiş işlərə görə alınmış avanslar, həmçinin sifarişçilər üçün 
yerinə yetirilmiş qismən hazır iş və məhsulların ödənişi üzər hesablaşmalar  haqqında 
məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   Alınmış avansların, habelə qismən hazır məhsul və yerinə yetirilmiş işlər üzrə daxil 
olmuş ödənişlərin məbləği pul vəsaitlərini uçota alanhesabların debetində və 64 № -li 
«Alınmış avanslar üzrə hesablaşmalar» hesabının kreditində əks olunur. 

   Göndərilmiş tam hazır məmulatlara, materiallara və yerinə yetirilmiş işlərə görə, 
malalanlara (sifarişçilərə) hesab-faktura təqdim edilən zaman qismən hazır məhsul və 
işlərə görə alınmış ödəniş və avans məbləğləri hesaba alınarkən (zaçot edilərkən), 64 № 
-li «Alınmış avanslar üzrə hesablaşmalar» hesabının debetində və 46 № -li «Məhsul (iş, 
xidmət) satışı», yaxud satışın uçotu qaydalarından asılı olaraq 62 № -li «Alıcılar və 
sifarişçilərlə hesablaşmalar» hesabının kreditində əks etdirilir. 

   64 № -li «Alınmış avanslar üzrə hesablaşmalar» hesabı üzrə analitik uçot hər bir 
kreditor üzrə aparılır. 
 

64 № -li «Alınmış avanslar üzrə hesablaşmalar» hesabı aşağıdakı 
hesablarla müxabirələşdirilir: 

 
                Debet üzrə                                                         Kredit üzrə 
        46 Məhsul (iş, xidmət) satışı                                    50 Kassa 
        47 Əsas vəsaitlərin satışı və                                    51 Hesablaşma hesabı 
             sair xaricolmaları                                                 52 Valyuta hesabı 
        48 Sair aktivlərin satışı                                             57 Yolda olan köçürmələr 
        50 Kassa 
        51 Hesablaşma hesabı 
        52 Valyuta hesabı 
        55 Banklarda olan xüsusi  
             hesablar 
        57 Yolda olan köçürmələr 
        62 Alıcılar və sifarişçilərlə 
             hesablaşmalar    
         90 Qısamüddətli bank kreditləri 
 

65 № -Lİ «ƏMLAK VƏ ŞƏXSİ SIĞORTA ÜZRƏ HESABLAŞMALAR» HESABI 
 

   65 № -li «Əmlak və şəxsi sığorta üzrə hesablaşmalar» hesabı müəssisə sığortaçı 
kimi çıxış edərkən onun əmlakının və işçi heyətinin (sosial sığorta və təminat və tibbi 
sığorta üzrə hesablaşmalardan başqa) sığorta edilməsi üzrə hesablaşmalar haqqında 
məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   Hesablanmış sığorta ödəmələri məbləği istehsal məsrəflərini (tədavül xərclərini), 
yaxud digər sığorta ödəmələri mənbələrini uçota alan hesabların debeti ilə 
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müxabirələşdirilməklə, 65 № -li «Əmlak və şəxsi sığorta üzrə hesablaşmalar» hesabının 
kreditində əks etdirilir. 

   Sığorta ödəmələri məbləği sığorta təşkilatlarına köçürülən zaman 65 № -li «Əmlak 
və şəxsi sığorta üzrə hesablaşmalar» hesabının debetinə, pul vəsaitlərini uçota alan 
hesabların kreditinə yazılır. 

   Sığorta hadisələri üzrə itkilər (istehsal ehtiyatlarının, hazır məhsulların və digər 
material qiymətlilərinin və s. məhv edilməsi və itkisi) istehsal ehtiyatlarını, əsas vəsaitləri 
və s. uçota alan hesabların kreditindən 65 № -li «Əmlak və şəxsi sığorta üzrə 
hesablaşmalar» hesabının debetinə silinir. 

   Sığorta müqaviləsinə əsasən müəssisə işçilərinə çatası sığortaödənişi məbləği də, 
65 № -li «Əmlak və şəxsi sığorta üzrə hesablaşmalar» hesabının debetində və 73 № -li 
«Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» hesabının kreditində əks etdirilir. 
Sığorta müqavilələrinə əsasən müəssisə tərəfindən sığorta təşkilatlarından alınan sığorta 
ödəmələrinin məbləği, 51 № -li «Hesablaşma hesabı» və ya 52 № -li «Valyuta hesabı» 
hesablarının debetinə və 65 № -li «Əmlak və şəxsi sığorta üzrə hesablaşmalar» 
hesabının kreditinə yazılır. 

   Sığorta ödəmələri ilə kompensasiya olunmayan sığorta hadisələrindən olan itkilər 
65 № -li «Əmlak və şəxsi sığorta üzrə hesablaşmalar» hesabının kreditindən, 80 № -li 
«Mənfət və zərər» hesabının debetinə silinir. 

   65 № -li «Əmlak və şəxsi sığorta üzrə hesablaşmalar» hesabı üzrə analitik uçot 
sığorta edilənlər və ayrı-ayrı sığorta müqavilələri üzrə aparılır. 

 
65 № -li «Əmlak və şəxsi sığorta üzrə hesablaşmalar» hesabı aşağıdakı 

hesablarla müxabirələşdirilir: 
 
                Debet üzrə                                                             Kredit üzrə  
        51 Hesablaşma hesabı                                           08 Kapital qoyuluşları 
        52 Valyuta hesabı                                                   20 Əsas istehsalat 
        55 Banklarda olan xüsusi                                        23 Köməkçi istehsalat 
             hesablar                                                              25 Ümumistehsalat xərcləri 
        80 Mənfəət və zərər                                                 26 Ümumtəsərrüfat xərcləri 
                                                                                         29 Xidmətedici istehsalat və  
                                                                                              təsərrüfatlar 
                                                                                         30 Qeyri-əsaslı işlər 
                                                                                         31 Gələcək dövrün xərcləri 
                                                                                         43 Kommersiya xərcləri 
                                                                                         44 Tədavül xərcləri 
                                                                                         51 Hesablaşma hesabı 
                                                                                         52 Valyuta hesabı 
                                                                                         81 Mənffətin istifadəsi   
 

67 № -Lİ «BÜDcƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR ÜZRƏ HESABLAŞMALAR» 
HESABI 

 
   67 № -li «Büdcədənkənar ödənişlər üzrə hesablaşmalar» hesabı müəssisələrin 

müxtəlif büdcədənkənar fondlara ödədikləri ödənişlər üzrə döılət orqanları ilə 
hesablaşmaları (sosial sığorta və təminat üzrə hesablaşmalardan başqa) haqqında 
məlumatların ümumiləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

- Büdcədənkənar fondlara ödəmələrin hesablanması və verilməsi qaydası 
müvafiq qanunverici və digər normativ aktlarla nizamlanır 
   Büdcədənkənar fondlara ödəniləsi məbləğlər 67 № -li «Büdcədənkənar ödənişlər 

üzrə hesablaşmalar» hesabının kreditinə , xərcləri və başqa mənbələri uçota alan 
hesabların debetinə yazılmaqla uçotda əks etdirilir. Bu fondlara həqiqi köçürülmüş 
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məbləğlər isə 67 № -li «Büdcədənkənar ödənişlər üzrə hesablaşmalar» hesabının 
debetinə, pul vəsaitlərini üçota alan hesabların kreditinə yazılır. 

   67 № -li «Büdcədənkənar ödənişlər üzrə hesablaşmalar» hesabı üzrə analitik uçot 
müəssisənin ödəyicisi olduğu hər bir büdcədənkənar fond üzrə aparılır. 

 
67 № -li «Büdcədənkənar ödənişlər üzrə hesablaşmalar» hesabı aşağıdakı 

hesablarla müxabirələşdirilir: 
  
                Debet üzrə                                                              Kredit  üzrə  
         50 Kassa                                                             08 Kapital qoyuluşları 
         51 Hesablaşma hesabı                                       15 Materialların tədarükü və 
         52 Valyuta hesabı                                                     əldə edilməsi 
         55 Banklarda olan xüsusi                                     20 Əsas istehsalat  
              hesablar                                                          23 Köməkçi istehsalat 
                                                                                      25 Ümumistehsalat xərləri  
                                                                                      26 Ümumtəsərrüfat xərcləri  
                                                                                      28 İstehsalatda zay 
                                                                                      29 Xidmətedici istehsalat və  
                                                                                           təsərrüfatlar 
                                                                                      31 Gəlcək dövrlərin xərcləri  
                                                                                      43 Kommersiya xərcləri      
                                                                                      44 Tədavül xərcləri  
                                                                                      51 Hesablaşma hesabı 
                                                                                      52 Valyuta hesabı 
                                                                                      79 Təsərrüfatdaxili hesablaş- 
                                                                                            malar 
                                                                                       81 Mənfəətin istifadəsi 
 

68 № -Lİ «BÜDcƏ İLƏ HESABLAŞMALAR» HESABI 
 

   68 № -li «Büdcə ilə hesablaşmalar» hesabı müəssisənin və onun işçi heyətinin 
ödədiyi vergilər üzrə büdcə ilə hesablaşmalar haqqında məlumatları ümumiləşdirmək 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Vergilərin hesablanması və ödənilməsi qaydası qanunverici 
və digər normativ aktlarla nizamlanır. 

   68 № -li «Büdcə ilə hesablaşmalar» hesabının kreditində büdcəyə çatası ödəniş 
məbləğləri (mənfətdən vergi məbləği həcmində 81 № -li «Mənfəətin istifadəsi», gəlir 
vergisi və s. məbləğlər həcmində isə 70 № -li «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə 
hesablaşmalar» hesabları ilə müxabirələşdirilməklə), debetində isə büdcəyə həqiqi 
köçürülmüş məbləğlər əks etdirilir. 

   68 № -li «Büdcə ilə hesablaşmalar» hesabı üzrə analitik uçot vergilərin növləri 
üzrə aparılır. 
 

68 № -li «Büdcə ilə hesablaşmalar» hesabı aşağıdakı 
hesablarla müxabirələşdirilir: 

 
               Debet üzrə                                                           Kredit üzrə  
       19 Alınmış sərvətlər üzrə                                     08 Kapital qoyuluşları 
            əlavə dəyər vergisi                                         10 Materiallar 
       50 Kassa                                                             12 Azqiymətli və tezköhnələn 
       51 Hesablaşma hesabı                                             əşyalar 
       52 Valyuta hesabı                                               15 Materialların tədarükü və  
       55 Banklarda olan xüsusi                                         əldə edilməsi 
            hesablar                                                          26 Ümumtəsərrüfat xərcləri 
       90 Qısamüddətli bank kreditləri                           29 Xidmətedici istehsalat və 
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                                                                                          təsərrüfatlar 
                                                                                    41 Mallar 
                                                                                    43 Kommersiya xərcəlri  
                                                                                    44 Tədavül xərcləri  
                                                                                    46 Məhsul (iş, xidmət) satışı 
                                                                                    47 Əsas vəsaitlərin satışı və  
                                                                                          sair xaricolmaları 
                                                                                    48 Sair aktivlərin satışı 
                                                                                    51 Hesablaşma hesabı  
                                                                                    52 Valyuta hesabı          
                                                                                    70 Əməyin ödənişi üzrə işçi  
                                                                                         heyəti ilə hesablaşmalar  
                                                                                    75 Təsisçilərlə hesablaşmalar  
                                                                                    80 Mənfəət və zərər 
                                                                                    81 Mənfəətin istifadəsi 
                                                                                    83 Gələcək dövrlərin gəlirləri 
 

69 № -Lİ «SOSİAL SIĞORTA VƏ TƏMİNAT ÜZRƏ HESABLAŞMALAR» HESABI 
 

   69 № -li «Sosial sığorta və təminat üzrə hesablaşmalar» hesabı müəssisənin işçi 
heyətinin dövlət sosial sığortası, pensiya təminatı və başqaları üzrə hesablaşmaları 
haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   Sosial sığorta və təminatlara ayırmaların edilməsi qaydaları müvafiq qanunvericilik 
və digər normativ aktlarla nizamlanır.  

    69 № -li «Sosial sığorta və təminat üzrə hesablaşmalar» hesabına aşağıdakı 
subhesablar açıla bilər: 

                 69 –1 «Sosial sığorta üzrə hesablaşmalar» 
                 69 –2 «Pensiya təminatı üzrə hesablaşmalar» və başqaları. 
   69 –1 «Sosial sığorta üzrə hesablaşmalar» subhesabında müəssisənin işçi 

heyətinin dövlət sosial sığortasına ayırmaları üzrə hesablaşmaları uçota alınır. 
   69 –2 «Pensiya təminatı üzrə hesablaşmalar» subhesabında müəssisənin işçi 

heyətinin pensiya təminatına ayırmalar üzrə hesablaşmaları uçota alınır. 
   69 № -li «Sosial sığorta və təminat üzrə hesablaşmalar» hesabının kreditində 

işçilərin sosial sığortası və pensiya təminatına ayrılan məbləği əks etdirilir. Bu zaman 
həmin hesab aşağıdakı hesablarla müxabirələşdirilir:  

   əmək haqqının hesablanmasını əks etdirən hesablarla (müəssisənin hesabına 
edilmiş ayırmalar məbləğində); 

   70 № -li «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» hesabı (müəssisənin 
işçi heyətinin hesabına edilmiş ayırmalar məbləğində). 

   Bundan əlavə 69 № -li «Sosial sığorta və təminat üzrə hesablaşmalar» 
hesabınınkreditində mənfəətin istifadəsini, yaxud sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə 
hesablaşmaları (günahkar şəxslərlə hesablaşmalar məbləğində) uçota alan hesablarla 
müxabirələşdirilməklə, ayırmaların vaxtında verilməsinə görə hesablanmış peniya 
məbləğləri, 51 № -li «Hesablaşma hesabı» ilə müxabirələşdirilməklə isə müvafiq xərclərin 
ayırmalardan artıq olması nəticəsində alınmış məbləğlər əks etdirilir. 

   69 № -li «Sosial sığorta və təminat üzrə hesablaşmalar» hesabının debetində 
hesablanmış ayırma məbləğlərinin köçürülməsi, həmçinin ayırmalar hesabına dövlət 
sosial sığorta və pensiya təminatına ödənilən məbləğlər əks etdirilir. 
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69 № -li «Sosial sığorta və təminat üzrə hesablaşmalar» hesabı aşağıdakı 
hesablarla müxabirələşdirilir: 

 
                Debet üzrə                                                              Kredit üzrə 
        50 Kassa                                                                 07 Quraşdırılası avadanlıqlar 
        51 Hesablaşmalar hesabı                                       08 Kapital qoyuluşları 
        52 Valyuta hesabı                                                   10 Materiallar  
        55 Banklarda olan xüsusi                                        11 Böyüdülməkdə və kökəl- 
             hesablar                                                                   dilməkdə  
        70 Əməyin ödənişi üzrə işçi                                    12 Azqiymətli və tezköhnələn 
             heyəti ilə hesablaşmalar                                          əşyalar 
                                                                                        15 Materialların tədarükü və 
                                                                                             əldə edilməsi 
                                                                                         20 Əsas istehsalat 
                                                                                         23 Köməkçi istehsalat 
                                                                                         25 Ümumistehsalat xərcləri 
                                                                                         26 Ümümtəsərrüfat xərcləri 
                                                                                         28 İstehsalatda zay 
                                                                                         29 Xidmətedici istehsalat və  
                                                                                              təsərrüfatlar 
                                                                                         30 Qeyri-əsaslı işlər 
                                                                                         31 Gələcək dövrlərin xərcləri  
                                                                                         43 Kommersiya xərcləri 
                                                                                         44 Tədavül xərcləri  
                                                                                         47 Əsas vəsaitlərin satışı və      
                                                                                              xaricolmaları 
                                                                                          51 Hesablaşma hesabı 
                                                                                          52 Valyuta hesabı  
                                                                                          73 Sair əməliyyatlar üzrə işçi 
                                                                                               heyəti ilə hesablaşmalar  
                                                                                          81 Mənfəətin istifadəsi 
                                                                                          88 Bölüşdürülməmiş mənfəət  
                                                                                               (ödənilməmiş zərər) 
                                                                                          89 Qarşıdakı xərclər və 
ödəmələr 
                                                                                                üçün ehtiyatlar 
                                                                                          96 Məqsədli maliyyələşmələr və 
                                                                                               daxilolmaları 
 

70 № -Lİ «ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ ÜZRƏ İŞÇİ HEYƏTİ İLƏ HESABLAŞMALAR» 
HESABI 

 
      70 № -li «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» hesabı 

müəssisənin siyahı sayına daxil olan və olmayan işçi heyəti ilə əməyin ödənişi (əmək 
haqqının bütün növləri, mükafat, müavinət, işləyən pensiyaçılara təqaüd və başqa 
ödəmələr), habelə həmin müəssisənin səhmləri və digər qiymətli kağızları üzrə ödəniləsi 
gəlirlər üzrə hesablaşmalar haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. 

   70 № -li «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» hesabının kreditində 
aşağıdakı məbləğlər əks olunur: 

   istehsal məsrəflərini (tədavül xərclərini) və s. mənbələri uçota alan hesablarla 
müxabirələşdirilməklə, əməyin ödənişi üçün işçilərə çatası məbləğlər; 

   89 № -li «Qarşıdakı xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatlar» hesabı ilə 
müxabirələşməklə, işçilərin məzuniyyətləri və uzun müddət xidmətə görə ildə bir dəfə 
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ödənilən mükafatlar üçün müəyyən edilmiş qaydada yaradılan ehtiyatlar hesabına 
hesablanan əməyin ödənişi məbləğləri; 

   69 № -li «Sosial sığorta və təminat üzrə hesablaşmalar» hesabı ilə 
müxabirələşdirilməklə, dövlət sosial sığortasına ayırmalar hesabına hesablanmış 
müavinətlər, təqaüdlər və digər bu kimi məbləğlər; 

   88 № -li «Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» hesabı (hesabat ilin 
mənfəəti, yaxud keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti hesabına), yaxud 86 «Ehtiyat 
kapitalı» hesabı (ehtiyat fondu hesabına) ilə müxabirələşdirilməklə, müəssisədə iştirakına 
görə hesablanmış gəlir məbləğləri. 

   70 № -li «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» hesabının debetində 
ödənilmiş əmək haqqı, mükafat, müavinət, təqaüd və s. məbləğlər müəssisədə iştrakına 
görə gəlirlər, habelə hesablanmış vegilər, icra sənədləri üzrə ödəmələr və başqa tutulmuş 
məbləğlər əks olunur. 

   Hesablanmış, lakin müəyyən edilmiş müddətdə ödənilməmiş (pulu alanların 
gəlməməsi ilə əlaqədar) məbləğlər 70 № -li «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə 
hesablaşmalar» hesabının debetinə, 76 № -li «Müxtəlif debitor və kreditorlarla 
hesablaşmalar» (Deponentlərlə hesablaşmalar» subhesabı) hesabının kreditinə yazılır. 

   70 № -li «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» hesabı üzrə analitik 
uçot müəssisəninin hər bir işçisi üzrə aparılır: 

 
70 № -li «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» hesabı aşağıdakı 

hesablarla müxabirələşdirilir: 
    
                  Debet üzrə                                                           Kredit üzrə 
          23 Köməkçi istehsalat                                        07 Quraşdırılası avadanlıqlar 
          25 Ümumistehsalat xərcləri                                08 Kapital qoyuluşları 
          26 Ümumtəsərrüfat xərcləri                                10 Materiallar  
          28 İstehsalatda zay                                            11 Böyüdülməkdə və kökəl- 
          29 Xidmətedici istehsalat və                                     dilməkdə  
               təsərrüfatlar                                                   12 Azqiymətli və tezköhnələn 
          46 Məhsul (iş, xidmət) satışı                                    əşyalar 
          50 Kassa                                                            15 Materialların tədarükü və 
          51 Hesablaşma hesabı                                            əldə edilməsi 
          52 Valyuta hesabı                                               20 Əsas istehsalat 
          55 Banklarda olan züsusi                                   23 Köməkçi istehsalat 
               hesablar                                                         25 Ümumistehsalat xərcləri 
          68 Büdcə ilə hesablaşmalar                               26 Ümümtəsərrüfat xərcləri 
          71 Təhtəlhesab şəxslərlə hesab-                       28 İstehsalatda zay 
                laşmalar                                                       29 Xidmətedici istehsalat və  
          73 Sair əməliyyatlar üzrə işçi                                  təsərrüfatlar 
               heyəti ilə hesablaşmalar                               30 Qeyri-əsaslı işlər 
          76 Müxtəlif debitor və kreditor-                          31 Gələcək dövrlərin xərcləri  
               larla hesablaşmalar                                      43 Kommersiya xərcləri 
          79 Təsərrüfatdaxili hesablaş-                            44 Tədavül xərcləri  
               malar                                                            47 Əsas vəsaitlərin satışı və      
          84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və                                                xaricolmaları 
               xarabolmasından itkilər                                50 Kassa 
          94 Qısamüddətli borclar                                    69 Sosial sığorta və təminat üzrə 
          95 Uzunmüddətli borclar                                        hesablaşmalar  
                                                                                    76 Müxtəlif debitor və kreditor- 
                                                                                         larla hesablaşmalar  
                                                                                    80 Mənfəət və zərər 
                                                                                    81 Mənfəətin istifadəsi 
                                                                                    84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və 
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                                                                                         xarabolmasından itkilər 
                                                                                    88 Bölüşdürülməmiş mənfəət  
                                                                                         (ödənilməmiş zərər) 
                                                                                    89 Qarşıdakı xərclər və ödəmələr 
                                                                                         üçün ehtiyatlar 
                                                                                    96 Məqsədli maliyyələşmələr və 
                                                                                         daxilolmaları 
 

71№ -Lİ «TƏHTƏLHESAB ŞƏXSLƏRLƏ HESABLAŞMALAR» HESABI 
 

   71 № -li «Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar» hesabı müəssisə işçilərinə 
inzibati-təsərrüfat və əməliyyat, habelə ezamiyyə xərcləri üçün təhtəlhesaba verilmiş 
məbləğlər üzrə hesablaşmalar haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. 

   Müəssisənin işçilərinə təhtəlhesaba nağd pul vəsaitinin verilməsi qaydası kassa 
əməliyyatlarının aparılması qaydaları ilə nizamlanır. 

   Təhtəlhesaba verilmiş məbləğ 71 № -li «Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar» 
hesabının debetinə, pul vəsaitlərini uçota alan hesabların (əsasən 50 № -li «Kassa» 
hesabının) kreditinə yazılır. Təhtəlhesab şəxslər tərəfindən xərclənmiş məbləğlər isə 71 
№ -li «Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar» hesabının kreditinə, məsrəfləri və əldə 
olunmuş qiymətliləri uçota alan, habelə xərclərin xarakterindən asılı olaraq digər 
hesabların debetinə yazılır. 

   Təhtəlhesab şəxslər tərəfindən vaxtında qaytarılmayan təhtəlhesab məbləğlər 71 
№ -li «Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar» hesabının kreditində və 84 № -li 
«Sərvətlərin əskikgəlməsi və xarabolmasından itkilər» hesabının debetində əks etdirilir. 
Sonra bu məbləğlər 84 № -li «Sərvətlərin əskikgəlməsi və xarabolmasından itkilər» 
hesabından, 70 № -li «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» hesabının 
(əgər onlar işçinin əmək haqqından tutula bilərsə) və ya 73 № -li «Sair əməliyyatlar üzrə 
işçi heyəti ilə hesablaşmalar» hesabının (əgər bu məbləğlər işçinin əmək haqqından 
tutula bilməzsə) debetinə silinir. 

   71 № -li «Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar» hesabı üzrə analitik uçot verilən 
hər bir avans üzrə aparılır. 

   
71 № -li «Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar» hesabı aşağıdakı 

hesablarla müxabirələşdirilir: 
 
                Debet üzrə                                                            Kredit üzrə 
        50 Kassa                                                             07 Quraşdırılası avadanlıqlar 
        51 Hesablaşmalar hesabı                                   08 Kapital qoyuluşları 
        52 Valyuta hesabı                                               10 Materiallar  
        55 Banklarda olan xüsusi                                   11 Böyüdülməkdə və kökəl- 
             hesablar                                                              dilməkdə  
        56 Pul sənədləri                                                  12 Azqiymətli və tezköhnələn 
        76 Müxtəlif debitor və kreditor-                                 əşyalar 
             larla hesablaşmalar                                        15 Materialların tədarükü və 
                                                                                          əldə edilməsi 
                                                                                     20 Əsas istehsalat 
                                                                                     25 Ümumistehsalat xərcləri 
                                                                                     26 Ümümtəsərrüfat xərcləri 
                                                                                     28 İstehsalatda zay 
                                                                                     29 Xidmətedici istehsalat və  
                                                                                          təsərrüfatlar xərcləri 
                                                                                                                           31 Gələcək dövrlərin  
                                                                                     41 Mallar 
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                                                                                     43 Kommersiya xərcləri 
                                                                                     44 Tədavül xərcləri  
                                                                                     45 Yüklənmiş mallar   
                                                                                     50 Kassa                                                                                                                        
                                                                                     51 Hesablaşma hesabı 
                                                                                     52 Valyuta hesabı  
                                                                                     55 Banklarda olan xüsusi 
                                                                                          hesablar 
                                                                                     56 Pul sənədləri  
                                                                                     70 Əməyin ödənişi üzrə işçi 
                                                                                           heyəti ilə hesablaşmalar  
                                                                                      73 Sair əməliyyatlar üzrə işçi 
                                                                                           heyəti ilə hesablaşmalar  
                                                                                      76 Müxtəlif debitor və kredi- 
                                                                                           torlarla hesablaşmalar  
                                                                                      79 Təsərrüfatdaxili hesablaş- 
                                                                                            malar 
                                                                                      80 Mənfəət və zərər 
                                                                                      84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və 
                                                                                           xarabolmasından itkilər 
                                                                                      96 Məqsədli maliyyələşmələr və 
                                                                                           daxilolmaları 
 

73 № -Lİ «SAİR ƏMƏLİYYATLAR ÜZRƏ İŞÇİ HEYƏTİ İLƏ HESABLAŞMALAR» 
HESABI 

 
   73 № -li «Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» hesabı əməyin 

ödənişi, təhtəlhesab şəxslər və deponentlər üzrə hesablaşmalardan başqa müəssisənin 
işçi heyəti ilə qalan bütün növ hesablaşmalar haqqında məlumatları ümumiləşdirmək 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   73 № -li «Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» hesabına aşağıdakı 
subhesablar açıla bilər: 

                 73 –1 «Kreditə satılmış mallara görə bilər» 
                 73 –2 «Verilmiş borclar üzrə hesablaşmalar» 
                 73 –3 «Maddi zərərin ödənməsi üzrə hesablaşmalar» və başqaları 
   73 –1 «Kreditə satılmış mallara görə hesablaşmalar» subhesabında müəssisə 

işçiləri ilə onlara kreditə satılmış mallara görə hesablaşmalar uçota alınır. 
   Kreditə malalan şəxsin işlədiyi və həmin kreditə alınmış malın məbləğini 

bütövlükdə bank krediti hesabına ticarət təşkilatına ödəyən müəssisələr bank tərəfindən 
müvafiq hesablaşma sənədləri ödənildikdə 73 № -li «Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə 
hesablaşmalar» hesabının debetinə və 93 № -li «İşçilər üçün bank kreditləri» hesabının 
kreditinə yazılır. Kreditə alınmış mallar üçün işçilərdən növbəti ödəmələr tutulduqca 
göstərilən müəssisələr 70 № -li «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» 
hesabının debetinə və 73 № -li «Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» 
hesabının kreditinə yazılış edilir. Bundan sonra tutulmuş məbləğlər bank kreditinin 
ödənməsinə köçürülərək 51 № -li «Hesablaşma hesabının kreditinə  və 93 № -li «İşçilər 
üçün bank kreditləri» hesabının debetinə yazılış aparılır. 

   Kreditə alınan mallara görə öz işçilərinin borcunu ödəmək üçün bank 
kreditlərindən istifadə etməyən müəssisələr həmin işçilərin təqdim etdikləri tapşırıq-
öhdəliyə əsasən onların əmək haqqından növbəti ödəniş məbləğlərini tutaraq 70 № -li 
«Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» hesabının debetinə və 76 № -li 
«Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar» hesabının (ticarət təşkilatlarının şəxsi 
hesabları üzrə) kreditinə yazılış aparır. İşçilərdən tutulan məbləğlər ticarət təşkilatlarına 
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köçürüldükcə 76 № -li «Müxtəlif debitor və kreditorla hesablaşmalar» hesabının debetinə 
pul vəsaitlərini uçota alan hesabların kreditinə yazılış edilir. 

73 –2 «Verilmiş borclar üzrə hesablaşmalar» subhesabında müəssisənin işçiləri ilə 
onlara verilmiş borclar (məsələn, fərdi və kopperativ mənzil tikintisi, bağ evlərinin alınması 
və ya tikilməsi, bağ sahələrinin abadlaşdırılması, ev təsərrüfatlarının düzəldilməsi və s.) 
üzrə hesablaşmalar əks olunur. 

    İşçilərə verilmiş borcların məbləği 73 № -li «Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə 
hesablaşmalar» hesabının debetində 50 № -li «Kassa» hesabının, yaxud 51 № -li 
«Hesablaşma hesabı» nın kreditində əks etdilir. 

   Əgər vəsait müəssisəyə verilmiş kredit hesabına bilavasitə bank tərəfindən işçiyə 
verilirsə, (bu vəsaitləri əvvəlcədən müəssisənin hesablaşma hesabına köçürmədən) onda 
73 № -li «Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» hesabının debetinə və 93 
№ -li «İşçilər üçün bank kreditləri» hesabının kreditinə yazılış aparılır.borclu-işçidən daxil 
olmuş ödəmə məbləği 73 № -li «Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» 
hesabının kreditində, 50 № -li «Kassa», 51 № -li «Hesablaşma hesabı» və 70 № -li 
«Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» hesablarının (qəbul olunmuş ödəmə 
qaydalarından asılı olaraq) debetində əks etdirilir. Bank kreditlərinin ödənməsi bütün 
hallarda 93 № -li «İşçilər üçün bank kreditləri» hesabının debetində və pul vəsaitlərini 
uçota alan hesabların (banka çatası məbləğlərin alındığı hesabların) kreditində əks 
etdirilir. 

   73 –3 «Maddi zərərin ödənməsi üzrə hesablaşmalar» subhesabında pul vəsaitləri 
və mal-material qiymətlilərinin əskikgəlməsi, mənimsənilməsi və zay edilmə nəticəsində 
işçilər tərəfindən müəssisəyə vurulmuş maddi, habelə başqa növ zərərlərin ödənilməsi 
üzrə hesablaşmalar uçota alınır. 

   Günahkar şəxslərdən tutulası məbləğlər 73 № -li «Sair əməliyyatlar üzrə işçi 
heyəti ilə hesablaşmalar» hesabının debetinə, 84 № -li «Sərvətlərin əskikgəlməsi və 
xarabolmasından itkilər» 83 № -li «Gələcək dövrlərin gəlirləri» (əskikgəlmiş mal-material 
qiymətliləri üçün), 28 № -li «İstehsalatda zay» (məhsulun zay edilməsindən əmələ gələn 
itkilər üçün) və s. hesabların kreditinə yazılır. 

   73 № -li «Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» hesabının krediti: 
köçürülmüş ödəniş məbləğləri həcmində – pul vəsaitlərini uçota alan hesabların; əmək 
haqqından tutulan məbləğlər həcmində 70 № -li «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə 
hesablaşmalar» hesabının; iddianın əsassız olması üzündən tutulması imtina edilmiş 
silinən əskikgəlmə məbləğləri həcmində 84 № -li «Sərvətlərin əskikgəlməsi və 
xarabolmasından itkilər» hesabının debetləri ilə müxabirələşdirilir. 

   73 № -li «Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» hesabı üzrə analitik 
uçot müəssisənin işçiləri üzrə aparılır. 

 
73 № -li «Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» hesabı 

aşağıdakı hesablarla müxabirələşdirilir: 
    
                  Debet üzrə                                                           Kredit üzrə  
        12 Azqiymətli və tezköhnələn                              41 Mallar 
             əşyalar                                                            44 Tədavül xərcləri 
        23 Köməkçi istehsalat                                          50 Kassa 
        25 Ümümistehsalat xərcləri                                  51 Hesablaşma hesabı 
        26 Ümumtəsərrüfat xərcəlri                                  52 Valyuta hesabı 
        28 İstehsalatda zay                                              70 Əməyin ödənişi üzrə işçi 
        29 Xidmətedici istehsalat və                                      heyəti ilə hesablaşmalar  
             təsərrüfatlar                                                     80 Mənfəət və zərər 
        44 Tədavül xərcləri                                               84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və  
        46 Məhsul (iş, xidmət) satışı                                      xarabolmasından itkilər 
        50 Kassa                                                              93 İşçilər üçün bank kreditləri 
          51 Hesablaşma hesabı 
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        52 Valyuta hesabı 
        56 Pul sənədləri 
        57 Yolda olan köçürmələr 
        69 Sosial sığorta və təminat 
             üzrə hesablaşmalar  
        71 Təhtəlhesab şəxslərlə hesab- 
              laşmalar   
        76 Müxtəlif debitor və kredi- 
              torlarla hesablaşmalar   
        79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar   
        80 Mənfəət və zərər 
        83 Gələcək dövrlərin xərcləri 
        84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və  
             xarabolmasından itkilər 
        88 Bölüşdürülməmiş mənfəət  
             (ödənilməmiş zərər) 
        93 İşçilər üçün bank kreditləri 
 
 

75 № -Lİ «TƏSİSÇİLƏRLƏ HESABLAŞMALAR» HESABI 
 

   75 № -li «Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabı müəssisənin nizamnamə (yığım) 
kapitalına qoyuluşlar, gəlirlərin ödənilməsi (devidendlər) və sairə üzrə təsisçilərlə 
(səhmdar cəmiyyətinin səhmdarları, yoldaşlıq təsərrüfatlarının iştirakçıları, kopperativ 
üzvləri və s.) bütün növ hesablaşmalar haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. 

   75 № -li «Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabına aşağıdakı subhesablar açıla bilər: 
   75 –1 «Nizamnamə (yığım) kapitalına qoyuluşlar üzrə hesablaşmalar» 
   75 –2 «Gəlirlərin ödənilməsi üzrə hesablaşmalar» və başqaları. 
   75 –1«Nizamnamə (yığım) kapitalına qoyuluşlar üzrə hesablaşmalar» subhesa-

bında müəssisənin nizamnamə (yığım) kapitalına qoyuluşları üzrə onun təsisçiləri ilə 
hesablaşmaları uçota alınır. 

   Səhmdar cəmiyyəti yaradılarkən səhmlərə yazılmış şəxslərin borc məbləğləri 75 
№ -li «Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabının debetinə və 85 № -li «Nizamnamə kapitalı» 
hesabının kreditinə yazılır. 

   Təsisçilərin pul şəkilində qoyduqları məbləğləri daxil olduqca 75 № -li «Təsisçilərlə 
hesablaşmalar» hesabının kreditinə, pul vəsaitlərini uçota alan hesabların debetinə 
yazılış aparır. Material və digər qiymətlilər (pul vəsaitlərindən başqa) şəklində 
qoyuluşlar01 № -li «Əsas vəsaitlər», 04 № -li «Qeyri-maddi aktivlər», 10 № -li 
«Materiallar» və s. hesablarla müxabirələşdirilməklə 75 № -li «Təsisçilərlə 
hesablaşmalar» hesabının krediti üzrə yazılışlara rəsmiyyətə salınır. 

   Qoyuluş şəklində müəssisəyə binalardan, qurğulardan və avadanlıqlardan 
müəssisənin istifadə hüquqları verildikdə 75 № -li «Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabının 
kreditinə və 04 № -li «Qeyri-maddi aktivlər» hesabınındebetinə yazılış edilir. Eyni 
zamanda göstərilən binaların, qurğuların və avadanlıqların balans dəyəri 001 № -li 
«İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər» balansarxası hesabında uçota alınır. 

   Nizamnamə kapitalına qoyuluşlar hesabına (səhmlərin ödənilməsinə) natural 
formada müəssisənin mülkiyyətinə verilən əmlakın mədaxili təsisçilərin razılığı ilə 
müəyyənləşdirilmiş qiymətlərlə aparılır. Nizamnamə kapitalına qoyuluşlar hesabına 
(səhmlərin ödənməsinə) natural formada müəssisənin istifadəsinə verilmiş əmlakın 
mədaxil edilməsi, onun istifadəsinə görə icarə haqqından asılı olaraq müəyyənləşdirilmiş 
qiymətlə yerinə yetirilir. Bu icarə haqqı təsisedici sənədlərdə göstərilən, müssisənin bütün 
fəaliyyət müddəti, yaxud təsisçilər tərəfindən müəyyən edilmiş digər müddət ərzində (əgər 
təsisedici sənədlərdə başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa) hesablanır. 
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   Digər təşkilatı-hüquqi formalı müəssisələrin təsisçilərinin (iştirakçılarının) 
nizamnamı (yığım) kapitalına qoyuluşları üzrə hesablaşmalar mühasibat uçotunda eyni 
qaydada əks etdirilir. Bu zaman 75 № -li «Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabının 
debetində və 85 № -li «Nizamnamə kapitalı» hesabının kreditində (nizamnamə (yığım) 
kapitalının təsisedici sənədində göstərilmiş bütün məbləği həcmində) yazılış aparılır. 

   Səhmdar cəmiyyəti formasında yaradılmış müəssisənin səhmləri onların nominal 
dəyərindən artıq qiymətəsatılan hallarda satış və nominal dəyərləri arasındakı fərq 
məbləği 87 № -li «Əlavə kapital» hesabında əks etdirilir. 

    75 –2 «Gəlirlərin ödənilməsi üzrə hesablaşmalar» subhesabında müəssisənin 
təsisçiləri ilə gəlirlərin onlara ödənilməsi üzrə hesablaşmaların uçotu aparılır. Müəssisənin 
təsisçiləri arasında olan öz işçilərinə gəlirin hesablanması və ödənilməsi 70 № -li 
«Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» hesabında uçota alınır. 

   Müəssisədə iştiraka görə gəlirlərin hesablanması 88 № -li «Bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş zərər)» hesabının debetində (hesabatının ilinin mənfəəti və ya 
keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti hesabına) və 75 № -li «Təsisçilərlə 
hesablaşmalar» hesabının kreditində əks etdirilir. 

   Hesablanmış gəlir məbləğlərinin ödənilməsi 75 № -li «Təsisçilərlə hesablaşmalar» 
hesabının debetində, pul vəsaitlərini uçota alan hesablarla müxabirələşdirilərək əks 
etdirilir. Müəssisədə iştiraka görə gəlirlər onun öz məhsulları (iş, xidmətləri) ilə 
ödənilərkən 75 № -li «Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabının debetində müvafiq 
qiymətlilərin satışını uçota alan hesablarla müxabirələşdirilərək əks etdirilir. 

   Müəssisədə iştiraka görə gəlirlərdən, həmin müəssisədə tutulası vergi məbləğləri 
75 № -li «Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabının debetində və 68 № -li 2Büdcə ilə 
hesablaşmalar» hesabının kreditində əks etdirilir. 

   75 № -li «Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabı üzrə analitik uçot səhmdar 
cəmiyyətlərində adsız təqdim edilən səhmlərin sahibi olan səhmdarlarla hesablaşmaların 
uçotundan başqa hər bir təsisçi üzrə aparılır. 

 
75 № -li «Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabı aşağıdakı hesablarla 

müxabirələşdirilir: 
               Debet üzrə                                                           Kredit üzrə 

         50 Kassa                                                             01 Əsas vəsaitlər 
         51 Hesablaşma hesabı                                       04 Qeyri-maddi aktivlər 
         52 Valyuta hesabı                                               06 Uzunmüddətli maliyyə 
         68 Büdcə ilə hesablaşmalar                                     qoyuluşları 
         85 Nizamnamə kaptialı                                        07 Quraşdırılası avadanlıqlar 
         86 Ehtiyat kapitalı                                                08 Kapital qoyuluşları 
         87 Əlavə kapital                                                  10 Materiallar 
         88 Bölüşdürülməmiş mənfəət                              11 Böyüdülməkdə və kökəl- 
              (ödənilməmiş zərər)                                             dilməkdə olan heyvanlar 
                                                                                     12 Azqiymətli və tezköhnələn 
                                                                                           əşyalar 
                                                                                      41 Mallar 
                                                                                      50 Kassa 
                                                                                      51 Hesablaşma hesabı 
                                                                                      52 Vlyuta hesabı 
                                                                                      58 Qısamüddətli maliyyə 
                                                                                             qoyuluşları 
                                                                                      81 Mənfəətin istifadəsi 
                                                                                      85 Nizamnamə kapitalı 
                                                                                      86 Ehtiyat kapitalı 
                                                                                      88 Bölüşdürülməmiş mənfəət 
                                                                                           (ödənilməmiş zərər) 
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76 № -Lİ «MÜXTƏLİF DEBİTOR VƏ KREDİTORLARLA HESABLAŞMALAR» 
HESABI 

 
   76 № -li «Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar» hesabı 60-75-ci 

hesablarda göstərilməyən bütün növ əməliyyatlar üzrə debitor və kreditorlarla: 
kommersiya xarakteri daşımayan əməliyyatlar üzrə müxtəlif təşkilatlarla ( təhsil 
müəssisələri, elm təşkilatları və s.); çeklə ödənilmiş xidmətlərə görə nəqliyyat (dəmiryol 
və su yolu) təşkilatları ilə; müəssisə işçilərinin əmək haqqlarından məhkəmə orqanlarının 
qərarları, yaxud icarəedici sənədlərə və s. əsasən müxtəlif təşkilatların və ya ayrı-ayrı 
şəxslərin xeyrinə tutulmuş məbləğlər üzrə hesablaşmalar haqqında məlumatları 
ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   76 № -li «Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar» hesabı üzrə analitik uçot 
hər bir debitor və kreditor üzrə aparılır. 

 
76 № -li «Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar» hesabı aşağıdakı 

hesablarla müxabirələşdirilir: 
 

                 Debet üzrə                                                          Kredit üzrə 
         06 Uzunmüddətli maliyyə qoyu-                             04 Qeyri-maddi aktivlər 
              luşları                                                                 07 Quraşdırılası avadanlıqlar  
         09 Daxil olası icarə öhdəlikləri                                08 Kapital qoyuluşları 
         26 Ümumtəsərrüfat xərcləri                                    10 Materiallar  
         29 Xidmətedici istehsalat və                                   11 Böyüdülməkdə və kökəl- 
              təsərrüfatlar                                                             dilməkdə  
         30 Qeyri-əsaslı işlər                                                12 Azqiymətli və tezköhnələn 
         31 Gələcək dövrlərin xərcləri                                       əşyalar 
         41 Mallar                                                                 15 Materialların tədarükü və 
         45 Yüklənmiş mallar                                                     əldə edilməsi 
         46 Məhsul (iş, xidmət) satışı                                    20 Əsas istehsalat 
         47 Əsas vəsaitlərin satışı və                                   23 Köməkçi istehsalat 
                                                                                         25 Ümumistehsalat xərcləri 
                                                                                         26 Ümümtəsərrüfat xərcləri 
                                                                                         28 İstehsalatda zay 
                                                                                         29 Xidmətedici istehsalat və  
                                                                                              təsərrüfatlar 
                                                                                                           30 Qeyri-əsaslı işlər 
                                                                                                           31 Gələcək dövrlərin xərcləri  
                                                                                         41 Mallar 
                                                                                         43 Kommersiya xərcləri 
                                                                                         44 Tədavül xərcləri  
                                                                                         45 Yüklənmiş mallar   
                                                                                         47 Əsas vəsaitlərin satışı və 
                                                                                               sair xaricolmaları 
                                                                                         50 Kassa                                                                                                                        
                                                                                         51 Hesablaşma hesabı 
                                                                                         52 Valyuta hesabı  
                                                                                         56 Pul sənədləri  
                                                                                         57 Yolda olan köçürmələr 
                                                                                         60 Malsatan və podratçılarla 
                                                                                              hesablaşmalar  
                                                                                         70 Əməyin ödənişi üzrə işçi 
                                                                                               heyəti ilə hesablaşmalar  
                                                                                         71 Təhtəlhesab şəxslərlə 
                                                                                               hesablaşmalar  
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                                                                                        73 Sair əməliyyatlar üzrə işçi 
                                                                                              heyəti ilə hesablaşmalar  
                                                                                        76 Müxtəlif debitor və kredi- 
                                                                                             torlarla hesablaşmalar  
                                                                                        79 Təsərrüfatdaxili hesablaş- 
                                                                                              malar 
                                                                                        80 Mənfəət və zərər 
                                                                                        81 Mənfəətin istifadəsi 
                                                                                        82 Qiymətləndiriləcək ehtiyat-      
                                                                                              lar 
                                                                                        86 Ehtiyat kapitalı 
                                                                                        87 Əlavə kapital 
                                                                                        89 Qarşıdakı xərclər və ödəmə- 
                                                                                              lər üçün ehtiyatlar 
                                                                                        96 Məqsədli maliyyələşmələr və 
                                                                                             daxilolmaları 

 
78 № -Lİ «TÖRƏMƏ (ASILI) MÜƏSSİSƏLƏRLƏ HESABLAŞMALAR» 

HESABI 
 

    78 № -li «Törəmə (asılı) müəssisələrlə hesablaşmalar» hesabı törəmə (asılı) 
müəssisələrlə cari hesablaşmaların (balanslararası hesablaşmalar) bütün növləri 
haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

    78 № -li «Törəmə (asılı) müəssisələrlə hesablaşmalar» hesabı üzrə analitik uçot 
hər bir törəmə (asılı) müəssisə üzrə aparılır. 

 
78 № -li «Törəmə (asılı) müəssisələrlə hesablaşmalar» hesabı aşağıdakı 

hesablarla müxabirələşdirilir: 
       
          Debet üzrə                                                              Kredit üzrə 

         10 Materiallar                                                         07 Quraşdırılası avadanlıqlar 
         12 Azqiymətli və tezköhnələn                                08 Kapital qoyuluşları  
              əşyalar                                                              10 Materiallar 
         23 Köməkçi istehsalat                                            11 Böyüdülməkdə və kökəldil- 
         29 Xidmətedici istehsalat və                                        məkdə olan heyvanlar 
              təsərrüfatlar                                                       12 Azqiymətli və tezköhnələn 
         41 Mallar                                                                      əşyalar 
         46 Məhsul (iş, xidmət) satışı                                   26 Ümumtəsərrüfat xərcləri  
         47 Əsas vəsaitlərin satışı və                                   31 Gələcək dövrlərin xərcləri  
         48 Sair aktivlərin satışı                                            41 Mallar 
         50 Kassa                                                                 43 Kommersiya xərcləri  
         51 Hesablaşma hesabı                                           44 Tədavül xərcləri  
         52 Valyuta hesabı                                                   50 Kassa 
         55 Banklarda olan xüsusi                                       51 Hesablaşma hesabı 
              hesablar                                                               52 Valyuta hesabı 
         60 Malsatan və podratçılarla                                   56 Pul sənədləri 
              hesablaşmalar                                                   57 Yolda olan köçürmələr 
         80 Mənfəət və zərər                                               60 Malsatan və podratçılarla 
         85 Nizamnamə kapitalı                                                hesablaşmalar  
         88 Bölüşdürülməmiş mənfəət                                 63 İddialar üzrə hesablaşmalar  
              (ödənilməmiş zərər)                                           76 Müxtəlif debitor və kreditor- 
         90 Qısamüddətli bank kreditləri                                    larla hesablaşmalar  
                                                                                         81 Mənfəətin istifadəsi 
                                                                                         85 Nizamnamə kapitalı 
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                                                                                         86 Ehtiyat kapitalı 
                                                                                         88 Bölüşdürülməmiş  mənfəət 
                                                                                              (ödənilməmiş zərər) 
                                                                                         90 Qısamüddətli bank kreditləri  

              
 

79 № -Lİ «TƏSƏRRÜFATDAXİLİ HESABLAŞMALAR» HESABI 
 

    79 № -li «Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar» hesabı müəssisənin ayrıca balansda 
olan filialları, nümayəndəlikləri, şöbələri və digər ayrıca bölmələri ilə bütün növ 
hesablaşmaları (balansdaxili hesablaşmalar) haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. Bu hesablaşmalaraəsasən: ayrılmış əmlak üzrə; material 
qiymətlilərinin qarşılıqlı buraxılışı üzrə; məhsul satışı üzrə; ümumidarə fəaliyyətinə 
xərclərin verilməsi üzrə; bölmə işçilərinin əmək haqqının ödənilməsi üzrə; istehlak fondları 
və onların hesabına məsrəflər (əgər həmin fondlar bölmələrə verilməyərək müəssisənin 
balansında uçota alınırsa) və s. üzrə hesablaşmalar aiddir. 

   79 № -li «Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar» hesabına aşağıdakı subhesablar açıla 
bilər: 

   79 –1 «Ayrılmış əmlak üzrə» 
   79 –2 «cari əməliyyatlar üzrə» və başqaları 
   79 –1»Ayrılmış əmlak üzrə» subhesabında müəssisənin ayrıca balansda olan 

filial, nümayəndəlik, höbə və digər ayrıca bölmələri ilə onlara verilmiş əsas və dövriyyə 
vəsaitləri üzrə hesablaşmaların vəziyyəti uçota alınır. 

   Göstərilən bölmələr üçün ayrılmış əmlak, müəssisə tərəfindən 01 № -li «Əsas və-
saitlər» və s. hesablardan 79 № -li «Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar» hesabının debetinə 
yazılmaqla silinir. 79 № -li «Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar» hesabı üzrə analitik uçot 
müəssisədə ayrıca balansda olan hər bir bölmə üzrə aparılır. Müəssisə tərəfindən 
göstərilən bölmələrə ayrılan əmlak bu bölmələr tərəfindən 79 № -li «Təsərrüfatdaxili 
hesablaşmalar» hesabının kreditinə və 01 № -li «Əsas vəsaitlər» və başqa hesabların 
debetinə yazılmaqla əks etdirilir. 

   79 –2 «cari əməliyyatlar üzrə» subhesabında müəssisənin ayrıca balansda olan 
filialları, nümayəndəlikləri, şöbələri və digər ayrı bölmələri ilə bütün sair hesablaşmaların 
vəziyyəti uçota alınır. 

   Müəssisənin balansında təsərrüfatdaxili hesablaşmalar əks etdirilmir. 
   79 № -li «Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar» hesabı üzrə analitik uçot müəssisələrin 

hər bir filialı, nümayəndəliyi, şöbəsi, yaxud digər ayrı bölməsi üzrə aparılır. 
 

79 № -li «Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar» hesabı aşağıdakı 
hesablarla müxabirələşdirilir: 

 
        Debet üzrə                                                              Kredit üzrə  

        02 Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi                           07 Quraşdırılası avadanlıqlar  
        05 Qeyri-maddi aktivlərin amor-                          08 Kapital qoyuluşları  
             tizasiyası (köhnəlməsi)                                   10 Materiallar 
        07 Quraşdırılası avadanlıqlar                               11 Böyüdülməkdə və kökəldil- 
        10 Materiallar                                                            məkdə olan heyvanlar 
        11 Böyüdülməkdə və kökəldil-                             12 Azqiymətli və tezköhnələn 
             məkdə olan heyvanlar                                          əşyalar 
        12 Azqiymətli və tezköhnələn                              15 Materialların tədarükü və       
             əşyalar                                                                 əldə edilməsi 
        15 Materialların tədarükü və                                16 Materialların dəyərində olan 
             əldə edilməsi                                                        kənarlaşmalar 
        16 Materialların dəyərində olan                            20 Əsaə istehsalat 
             kənarlaşmalar                                                  21 Öz istehsalının yarımfabrikat- 
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        20 Əsaə istehsalat                                                     ları 
        21 Öz istehsalının yarımfabrikat-                          23 Köməkçi istehsalat 
             ları                                                                   25 Ümumistehsalat xərcləri 
        23 Köməkçi istehsalat                                          26 Ümumtəsərrüfat xərcləri 
        25 Ümumistehsalat xərcləri                                 29 Xidmətedici istehsalat və 
        26 Ümumtəsərrüfat xərcləri                                       təsərrüfatlar 
        29 Xidmətedici istehsalat və                                31 Gələcək dövrlərin xərcləri 
             təsərrüfatlar                                                    41 Mallar 
        37 Məhsul (iş, xidmət) buraxılışı                          45 Yüklənmiş mallar 
        41 Mallar                                                              46 Məhsul (iş, xidmət) satışı 
        45 Yüklənmiş mallar                                            47 Əsas vəsaitlərin satışı və  
        46 Məhsul (iş, xidmət) satışı                                      sair xaricolması 
        50 Kassa                                                              50 Kassa  
        51 Hesablaşma hesabı                                         51 Hesablaşma hesabı 
        52 Valyuta hesabı                                                 52 Valyuta hesabı 
        55 Banklarda olan xüsusi                                     56 Pul sənədləri 
             hesablar                                                           57 Yolda olan köçürmələr 
        60 Malsatan və podratçılarla                                70 Əməyin ödənişi üzrə işçi 
             hesablaşmalar                                                      heyəti ilə hesablaşmalar  
        67 Büdcədənkənar ödənişlər                                73 Sair əmliyyatlar üzrə işçi 
             üzrə hesablaşmalar                                               heyəti ilə hesablaşmalar  
        71 Təhtəlhesab şəxslərlə he-                                76 Müxtəlif debitor və kredi- 
              sablaşmalar                                                          torlarla hesablaşmalar 
        76 Müxtəlif debitor və kredi-                                  80 Mənfəət və zərər 
             torlarla hesablaşmalar                                      86 Ehtiyat kapitalı 
        80 Mənfəət və zərər                                               88 Bölüşdürülməmiş mənfəət 
        86 Ehtiyat kapitalı                                                       (ödənilməmiş zərər) 
        88 Bölüşdürülməmiş mənfəət               
             (ödənilməmiş zərər) 
 

BÖLMƏ 7 
 

MALİYYƏ NƏTİCƏLƏRİ  VƏ MƏNFƏƏTİN İSTİFADƏSİ 
 

   Bu bölmədə olan hesablar hesabat ilində müəssisə fəaliyyətinin maliyyə 
nəticələrinin formalaşması və istifadəsi haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. 

 
 

80 № -Lİ «MƏNFƏƏT VƏ  ZƏRƏR» HESABI 
 

   80 № -li «Mənfəət və zərər» hesabı hesabat ilində müəssisənin fəaliyyətinin son 
maliyyə nəticələrinin formalaşması haqqında məlumatları  ümumiləşdirmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. 

   Balans mənfəəti (zərəri) mühasibat uçotu əsasında təsərrüfat əməliyyatlarının və 
balans maddələrinin qiymətləndirilməsinin sonuncu maliyyə nəticəsi kimi özündə 
müəssisənin əsas vəsaitlərinin və başqa əmlaklarının, məhsullarının (işlərinin, 
xidmətlərinin) satışından olan mənfəəti (zərəri), həçinin qeyri satış əməliyyatlarından 
gələn gəlirləri (bu əməliyyatlar üzrə xərc məbləğləri çıxılmaqla) cəmləşdirilir.  

   Məhsulların (iş və xidmətlərin) və malların satışından mənfəət (zərər) Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş vergilər və digər məcburi ödənişlər 
nəzərə alınmadan qüvvədə olan qiymətlərlə məhsulların (iş və xidmətlərin) satışından 
gələn gəlirlə onlarınistehsalına və satışına çəkilən xərclər arasındakı fərq kimi müəyyən 
edilir. 
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   Hesabat ilində aşkar edilmiş, lakin keçmiş illərin əməliyyatlarına aid olan mənfəət, 
yaxud zərər hesabat ilinin təsərrüfat əməliyyatının nəticələrinə daxil edilir. 

   Hesabat dövründə alınmış, lakin gələcək hesabat dövrünə aid olan gəlirlər uçotda 
ayrı maddə üzrə gələcək dövrlərin gəlirləri kimi əks etdirilir. Bu gəlirlər onların aid olduğu 
hesabat dövrü gələn zaman həmin dövrün təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə daxil edilir. 

   Son maliyyə nəticəsi (mənfəət və zərər) məhsul (iş, xidmət), digər maddi 
sərvətlərin satışından əldə edilən maliyyə nəticəsindən və qeyri satış əməliyyatları üzrə 
xərc məbləğləri çıxılmaqla bu əməliyyatlardan əldə olunan gəlirlərdən ibarətdir. 80 № -li 
«Mənfəət və zərər» hesabının debetində müəssisənin zərərləri (itkiləri), kreditində isə 
mənfəətləri (gəlirləri) əks etdirilir. Həmin hesabın debet və kredit dövriyyələrinin 
üzləşdirilməsi hesabat dövrünün son maliyyə nəticəsini göstərir.  

   80 № -li «Mənfəət və zərər» hesabında hesabat dövrü ərzində aşağıdakılar əks 
etdirilir: 

   - 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabı ilə müxabirələşdirilməklə, hazır 
məhsulların satışından, iş və xidmətlərin təhvil verilməsindən əldə edilən mənfəət və ya 
zərər; 

   - 46 № -li «Mənfəət və zərər (iş, xidmət) satışı» hesabı ilə müxabirələşdirilməklə, 
təchizat, satış və ticarət təşkilatlarında mal və taraların satışından əldə olunan ümumi 
gəlir; 44 № -li «Tədavül xərcləri» hesabı ilə müxabirələşdirilməklə bu müəssisələrdə 
satılmış mallara aid edilən tədavül xərcləri; 

   - 47 № -li «Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaric olmaları» hesabı ilə 
müxabirələşdirilməklə, əsas vəsaitlərin satışından əldə edilən mənfəət və ya zərər, 
onların sair məxaricindən alınan gəlir və ya itkilər; 

   - 48 № -li «Sair aktivlərin satışı» hesabı ilə müxabirələşdirilməklə, müəssisənin 
digər material dəyərliləri və sair aktivlərin (qeyri-maddi aktivlərin, qiymətli kağızların və s.) 
satışından əldə olunan mənfəət və ya zərər; 

   - 76 № -li «Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar» hesabı, 78 № -li 
«Törəmə (asılı) müəssisələrlə hesablaşmalar» hesabı, yaxud pul vəsaitlərinin uçota alan 
hesablarla müxabirələşdirilməklə, başqa müəssisələrdə pay ilə iştrakdan əldə edilən 
gəlirlər, səhmlər üzrə dividentlər və müəssisəyə məxsus istiqraz və digər qiymətli kağızlar 
üzrə gəlirlər;  

- pul vəsaitlərini yaxud müvafiq hesablaşmaları uçota alan hesablarla 
müxabirələşdirilməklə, əmlakın icarəy verilməsindən əldə edilən gəlirlər;  

- pul vəsaitlərini uçota alan hesablarla müxabirələşdirilməklə, keçmiş illərdə 
müəssisənin zərərinə silinmiş ümidsiz debitor borcunun ödənilməsindən daxil olmuş 
məbləğlər; 

   - pul vəsaitlərini, yaxud müvafiq hesablaşmaları uçota alan hesablarla 
müxabirələşdirilməklə, hesabat ilində müəyyən edilmiş keçən illərin mənfəəti, yəni 
keçmiş ildə alınmış və istifadə edilmiş maddi sərvətlərə və xidmətlərə görə yenidən 
hesablamalar üzrə malsatanlardan daxil olmuş məbləğlər; keçmiş ildə satılmış məhsula 
və sairəyə görə yenidən hesablamalar üzrə alıcılardan, sifarişçilərdən alınmış 
məbləğlər; 

   - pul vəsaitlərini, yaxud müvafiq hesablaşmaları uçota alan hesablarla 
müxabirələşdirilməklə, valyuta hesabları, eləcə də xarici valyuta əməliyyatları üzrə 
müsbət məzənnə fərqləri (əsasən ilin sonunda); 

   - material qiymətlilərini, əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmaları, pul 
vəsaitlərini və s. uçota alan hesablarla müxabirələşdirilməklə, təbii fəlakət nəticəsində 
alınan metal qırıntılarının (tullantılarının), yanacağın və digər materialların dəyərləri 
çıxılmaqla baş vermiş təbii fəlakətin qarşısını alınması, yaxud onların nəticələrinin ləğv 
edilməsi ilə əlaqədar məsrəflər də daxil edilməklə həmin fəlakətləryzrə kompensasiya 
olunmayan itkilər (istehsalat ehtiyatları, hazır məmulat və digər material qiymətlilərinin 
məhv edilməsi və xarab olmasından, istehsalın dayandırılmasından itkilər və s.); 

   - material qiymətlilərini, əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmaları, pul 
vəsaitlərini və s. uçota alan hesablarla müxabirələşdirilməklə, ekstremal hallarla bağlı 
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yaranan qəza, yanğın və digər fövqəladə hadisələr nəticəsində əmələ gələn 
kompensasiya olunmayan zərərlər; 

   - 10 № -li «Materiallar», 70 № -li «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə 
hesablaşmalar» və başqa hesablarla müxabirələşdirilməklə, tikintisi dondurulmuş 
istehsal gücləri və obyektlərin saxlanılması (digər mənbəələr hesabına ödənilən 
məsrəflərdən başqa) üzrə məsrəflər; 

   - müvafiq hesablaşmaları uçota alan hesablarla müxabirələşdirilməklə, iddia 
müddəti keçdiyinə görə alınması ümidsiz olan debitor borclarının silinməsindən (əgər bu 
borclar üzrə əvvəlcədən şübhəli borclar ehtiyatı yaradılmayıbsa) olan zərərlər; 

   - 73 «Sair əməliyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» yaxud 84 № -li 
«Sərvətlərin əskikgəlməsi və xarabolmasından itkilər» hesabları ilə 
müxabirələşdirilməklə, cavabdeh şəxsin mikansızlığı və onun əmlakı hesabına 
ödənilməsinin qeyri mümkünlüyü məhkəmə aktı ilə təsdiq edilmiş geri qaytarılan icra 
sənədləri üzrə əvvələr məhkəmə tərəfindən kəsilmiş əskikgəlmə və mənimsəmələr üzrə 
borcun, eləcə də həmin borcların digər səbəblərə görə müəyyən olunmuş qaydada 
silinməsindən (əgər bu borclar üzrə əvvəlcədən şübhəli borclar ehtiyatı yaradılmayıbsa) 
olan zərərlər; 

   - pul vəsaitləri və hesablaşmaları uçota alan hesablarla müxabirələşdirilməklə , 
keçmiş illərə aid olması müvafiq sənədlərlə təsdiq edilən hesabat ilində aşkar edilmiş 
keçmiş illərin əməliyyatları üzrə zərərlər (hesablaşması keçmiş illərdə qurtarmış 
sifarişlər üzrə əlavə xərclər, məhsula görə alıcılarla hesablaşmalar üzrə qaytarılan 
keçən illər ödənilmiş məbləğlər). İnventarizasiya zamanı müəyyən edilmiş sərvətlərin 
əskikgəlməsinin, cərimələrin, peniyaların, dəbbələmə pullarının silinməsi bütün hallarda 
hesabat ilinin zərəri kimi nəzərdə tutulmalıdır. Ümumi qaydalara cari ilin istehsal 
xərclərinin tərkibinə daxil edilən keçmiş illərdə istehsal olunmuş zay məhsullardan 
əmələ gələn itkilər keçmiş illərin zərəri kimi hesaba alınmalıdır;  

   - istehsal məsrəfləri, 13 № -li «Azqiymətli və tezköhnələn əşyaların köhnəlməsi 
və başqa hesablarla müxabirələşdirilməklə, ləğv edilmiş istehsal sifarişləri üzrə 
məsrəflər, habelə istifadə edilmiş material qiymətlilərinin dəyəri çıxılmaqla məhsul 
verməyən istehsala çəkilmiş (sifarişçilər tərəfindən ödənilən itkilərdən başqa) məsrəflər; 

   - pul vəsaitlərini və müvafiq hesablaşmaları uçota alan hesablarla 
müxabirələşdirilməklə, valyuta hesabları, eləcə də xarici valyuta əməliyyatları üzrə 
mənfi məzənnə fərqləri (əsasən ilin sonunda); 

   - pul vəsaitlərini və müvafiq hesablaşmaları uçota alan hesablarla 
müxabirələşdirilməklə, qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada başqa müəssisə, 
təşkilat və idarələrdən xarici valyutaların alınması ilə əlaqədar xərcləri (hərrac rüsumları 
və s.); 

   - pul vəsaitlərini, yaxud hesablaşmaları uçota alan hesablarla 
müxabirələşdirilməklə, məhkəmə xərcləri və arbitrac rüsumları; hesabat ilinin qurtarması 
ilə əlaqədarillik mühasibat hesabatı tərtib edilən zaman 80 № -li «Mənfəət və zərər» 
hesabı bağlanmalıdır. Bu zaman dekabr ayının son yazılışı aşağıdakı kimi aparılır; 

   - illik hesablamaya əsasən mənfəətdən büdcəyə köçürüləcək vergi məbləği, 
müəssisənin fəaliyyətini və kollektivin sosial inkişafı həyata keçirmək üçün zəruri olan 
ehtiyat və digər fondlara, eləcə də mənfəətin təsisedicisi sənədlərdə nəzərdə tutulan 
istiqamətlərə istifadəsi üçün ayrılan məbləği 81 № -li «Mənfəətin istifadəsi» hesabından 
silinərək 80 № -li «Mənfəət və zərər» hesabının debetinə yazılır; 

   - hesabat ilinin bölüşdürülməyən mənfəət (zərər) məbləği 80 № -li «Mənfəət və 
zərər» hesabından silinərək 88 № -li «Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» 
(«hesabat ilinin bölüşdürülməmiş mənfəəti (zərəri)» subhesabı) hesabının kreditinə 
(debetinə) yazılır. 

   80 № -li «Mənfət və zərər» hesabı üzrə analitik uçot mənfəət və zərərin hər bir 
maddəsi üzrə ayrılıqda aparılır. 

 
80 № -li «Mənfəət və zərər» hesabı aşağıdakı hesablarla müxabirələşdirilir: 



 105 

   
            Debet üzrə                                                        Kredit üzrə 

         02 Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi                          06 Uzunmüddətli maliyyə 
         05 Qeyri-maddi aktivlərin amor-                               qoyuluşları 
              tizasiyası (köhnəlməsi)                                   07 Quraşdırılası avadanlıqlar 
         07 Quraşdırılası avadanlıqlar                               08 Kapital qoyuluşları 
         08 Kapital qoyuluşları                                          10 Materiallar  
         09 Daxil olası icarə öhdəlikləri                             12 Azqiymətli və tezköhnələn 
         10 Materiallar                                                            əşyalar 
         11 Böyüdülməkdə və  kökəl-                               14 Maddi sərvətlərin yenidən- 
              dilməkdə olan heyvanlar                                     qiymətləndirilməsi 
         12 Azqiymətli və tezköhnələn                              20 Əsas istehsalat 
              əşyalar                                                            23 Köməkçi istehsalat 
        14 Maddi sərvətlərin yenidən-                         26 Ümümtəsərrüfatxərcləri 
              qiymətləndirilməsi                                           29 Xidmətedici istehsalat və  
         20 Əsas istehsalat                                                    təsərrüfatlar 
         21 Öz istehsalının yarımfabri-                               41 Mallar 
              katları                                                               42 Ticarət əlavəsi 
         23 Köməkçi istehsalat                                          44 Tədavül xərcləri  
         25 Ümumistehsalat xərcləri                                  46 Məhsul (iş, xidmət) satışı 
         26 Ümümtəsərrüfatxərcləri                                   47 Əsas vəsaitlərin satışı və      
         28 İstehsalatda zay                                                    xaricolmaları 
         29 Xidmətedici istehsalat və                                 48 Sair aktivlərinsatışı 
              təsərrüfatlar                                                     50 Kassa 
         31 Gələcək dövrlərin xərcləri                                51 Hesablaşma hesabı 
         40 Hazır məhsul                                                    52 Valyuta hesabı  
         41 Mallar                                                               57 Yolda olan köçürmələr 
         44 Tədavül xərcləri                                               60 Malsatan və podratçılarla 
         46 Məhsul (iş, xidməit) satışı                                      hesablaşmalar  
         47 Əsas vəsaitlərin satışı və                                 62 Alıcılar və sifarişçilərlə  
              sair xaric olmaları                                                  hesablaşmalar  
         48 Sair aktivlərin satışı                                          63 İddialar üzrə hesablaşmalar  
         50 Kassa                                                               65 Əmlak və şəxsi sığorta üzrə 
         51 Hesablaşma hesabı                                               hesablaşmalar  
         52 Valyuta hesabı                                                 73 Sair əməliyyatlar üzrə işçi 
         60 Malsatan və podratçılarla                                      heyəti ilə hesablaşmalar  
              hesablaşmalar                                                 76 Müxtəlif debitor və kreditor- 
         61 Verilmiş avanslar üzrə                                          larla hesablaşmalar  
              hesablaşmalar                                                 78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə 
         62 Alıcılar və sifariçilərlə hesab-                                hesablaşmalar  
              laşmalar                                                           79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar  
         68 Büdcə ilə hesablaşmalar                                  82 Qiymətləndiriləcək ehtiyatlar 
         70 Əməyin ödənişi üzrə işçi                                  83 Gələcək dövrlərin gəlirləri 
              heyəti ilə hesablaşmalar                                   84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və  
         71 Təhtəlhesab şəxslərlə hesab-                                xarabolmasından itkilər 
              laşmalar                                                            86 Ehtiyat kapitalı 
         73 Sair əməliyyatlar üzrə işçi                                 88 Bölüşdürülməmiş mənfəət  
              heyəti ilə hesablaşmalar                                        (ödənilməmiş zərər) 
         76 Müxtəlif debitor və kreditor-                              89 Qarşıdakı xərclər və ödəmələr 
              larla hesablaşmalar                                                üçün ehtiyatlar 
         79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar  
        81 Mənfəətin istifadəsi 
         82 Qiymətləndiriləcək ehtiyatlar 
         84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və 
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              xarabolmasından itkilər 
         86 Ehtiyat kapitalı 
         88 Bölüşdürülməmiş mənfəət 
              (ödənilməmiş zərər) 
         89 Qarşıdakı xərclər və ödəmələr 
              üçün ehtiyatlar 

 
 

81 № -Lİ «MƏNFƏƏTİN İSTİFADƏSİ» HESABI 
 

   81 № -li «Mənfəətin istifadəsi» hesabı hesabat ili mənfəətinin həmin il ərzində 
istifadə olunması haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Hesabat ilinin başa çatması ilə əlaqədar illik mühasibat hesabatı tərtib edilən zaman bu 
hesab bağlanır. 

   81 № -li «Mənfəətin istifadəsi» hesabı üzrə aşağıdakı subhesablar açıla bilər: 
            81 –1 «Mənfəətdən büdcəyə ödəmələr» 
            81 –2 «Mənfəətin başqa məqsədlərə istifadəsi» və başqaları 
            81 –3 «Mənfəətdən büdcəyə ödəmələr» subhesabında qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş mənfətdən vergilər üzrə il ərzində hesablanmış avans ödəmələri və faktiki 
mənfəətdən bu vergilər üzrə yenidən hesablamalara əsasən ödəmələr uçota alınır. 
Mənfəətdən vergilərin hesablanması və ödənilməsi qaydaları qanunvericilik və digər 
normativ aktlarla nizamlanır. 

   81 –1 «Mənfəətin digər məqsədlərə istifadəsi» subhesabında müəssisənin və 
kollektivin sosial inkişafını həyata keçirmək üçün zəruri olan ehtiyat kapitalına və digər 
fondlara ayırmalar, eləcə də mənfəətin digər məqsədlərə istifadəsi uçota alınır. Müəssisə  
fondlarının yaradılması və mənfəətin digər məqsədlərə istifadəsi qaydaları təsisedici 
sənədlərlə nizama salınır. 

   81 № li «Mənfəətin istifadəsi» hesabının debetində aşağıdakılar əks etdirilir:  
   68 № -li «Büdcə ilə hesablaşmalar» hesabı ilə müxabirələşdirilməklə, büdcəyə il 

ərzində hesablanmış vergi ödənişləri; 
   86 № -li «Ehtiyat kapitalı» və 96 № -li «Məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar» 

hesabları ilə müxabirələşdirilməklə mənfəət hesabına müəssisənin ehtiyat kapitalına və 
digər fondlarına, eləcə də məqsədli maliyyələşmələrüçün zəruri olan vəsaitlərin 
yaradılmasına ayırmalar. 

   81 № -li «Mənfəətin istifadəsi» hesabında cəmlənən məbləğlər ilin sonunda 
dekabr ayında onun krediti üzrə yekun yazılışları aparılmaqla 80 № -li «Mənfəət və zərər» 
hesabının debetinə silinir. 

   81 № -li «Mənfəətin istifadəsi» hesabı üzrə analitik uçot ayırmaların və ödəmələrin 
növləri üzrə aparılır.  

    
81 № -li «Mənfəətin istifadəsi» hesabı aşağıdakı hesablarla 

müxabirələşdirilir: 
    
         Debet üzrə                                                                   Kredit üzrə   

         02 Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi                                            80 Mənfəət və zərər 
              (amortizasiyası) 
         08 Kapital qoyuluşları  
         19 Alınmış sərvətlər üzrə əlavə   
              dəyər vergisi 
         29 Xidmətedici istehsalat və  
              təsərrüfatlar 
         31 Gələcək dövrlərin gəlirləri  
         47 Əsas vəsaitlərin satışı və sair 
              xaricolmaları 
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         51 Hesablaşma hesabı  
         52 Valyuta hesabı 
         55 Banklarda olan xüsusi hesablar 
         56 Pul sənədləri  
         65 Əmlak və şəxsi sığorta üzrə 
              hesablaşmalar  
         67 Büdcədənkənar ödənişlər üzrə  
              hesablaşmalar  
         68 Büdcə ilə hesablaşmalar 
         69 Sosial sığorta və təminat üzrə 
              hesablaşmalar  
         70 Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti 
              ilə hesablaşmalar  
         75 Təsisçilərlə hesablaşmalar  
         76 Müxtəlif debitor və kreditorlarla 
              hesablaşmalar  
         78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə 
              hesablaşmalar  
         85 Nizamnamə kapitalı 
         86 Ehtiyat kapitalı 
         88 Bölüşdürülməmiş mənfəət 
              (ödənilməmiş zərər) 
         97 İcarə öhdəlikləri 

 
 
                            82 № -Lİ «QİYMƏTLƏNDİRİLƏCƏK EHTİYATLAR» HESABI 
 
      82 № -li «Qiymətləndiriləcək ehtiyatlar» hesabı ayrı-ayrı mühasibat uçotu 

obyektlərinin qiymətinin dəqiqləşdirilməsi üçün müəssisənin gəliri hesabına yaradılan 
ehtiyatlar haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   Qiymətləndiriləcək ehtiyatlar üzrə əməliyyatlar mühasibat uçotu standartlarına 
uyğun həyata keçirilir. 

   82 № -li «Qiymətləndiriləcək ehtiyatlar» hesabına aşağıdakı subhesablar açıla 
bilər: 

   82 –1 «Şübhəli borclar üzrə ehtiyatlar»  
   82 –2 «Qiymətli kağızlara qoyuluşların qiymətdən düşməsi üzrə ehtiyatlar» və 

başqaları. 
   82 –1 «Şübhəli borclar üzrə ehtiyatlar» subhesabında şübhəli borclar üzrə ehtiyat-

ların vəziyyəti və hərəkəti uçota alınır.  
   Yaradılan ehtiyatların məbləği 80 № -li «Mənfəət və zərər» hesabının debetində 

və 82 № -li «Qiymətləndiriləcək ehtiyatlar» hesabının kreditində əks etdirilir. Əvvələr 
müəssisə tərəfindən şübhəli borc kimi hesab olunan və tələb olunmayan borclar üzrə 
məbləğlər balansdan silinərkən 82 № -li «Qiymətləndiriləcək ehtiyatlar» hesabının 
debetində əks etdirilərək debitor və kreditorlarla hesablaşmaları uçota alan müvafiq 
hesablarla müxabirələşdirilir. Əvvəlki illərdə yaradılmış şübhəli borclar üzrə ehtiyat 
məbləğlərinin istifadə olunmamış hissəsi ilin sonunda mənfəətə birləşdirilən zaman 82 № 
-li «Qiymətləndiriləcək ehtiyatlar» hesabının debetində və 80 № -li «Mənfəət və zərər» 
hesabının kreditində əks etdirilir.  

   82 –1 «Şübhəli borclar üzrə ehtiyatlar» subhesabı üzrə analitik uçot ehtiyat 
yaradılan hər bir şübhəli borc üzrə aparılır. 

   82 –2 «Qiymətli kağızlara qoyuluşların qiymətdən düşməsi üzrə ehtiyatlar» 
subhesabında müəssisənin qiymətli kağızlarının (digər müəssisələrin səhmlərinə, 
istiqrazlarına və digər borc öhdəliklərinə) potensial qiymətdən düşməsi üzrə ehtiyatlarının 
vəziyyəti və hərəkəti uçota alınır.  
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   Yaradılacaq ehtiyatlarüzrə məbləğlər 80 № -li «Mənfəət və zərər» hesabının 
debeti və 82 № -li «Qiymətləndiriləcək ehtiyatlar» hesabının krediti üzrə əks etdirilir. 
Əvvəlcədən yaradılmış ehtiyatlar hesabına qiymətli kağızların bazar qiymətləri artdığı 
zaman və 82 № -li «Qiymətləndiriləcək ehtiyatlar» hesabının debetində və 80 № -li 
«Mənfəət və zərər» hesabının kreditində üçota alınır. Əvvəllər müvafiq ehtiyatlar 
yaradılan qiymətli kağızların balansdan silinməsi zamanı də analoci qaydada yazılışlar 
həyata keçirilir. 

   82 –2 «Qiymətli kağızlara qoyuluşların qiymətdən düşməsi üzrə ehtiyatlar» 
subhesabı üzrə analitik uçot hər bir qiymətli kağız üzrə aparılır. 

 
82 № -li «Qiymətləndiriləcək ehtiyatlar» hesabı aşağıdakı 

hesablarla müxabirələşdirilir: 
    
         Debet üzrə                                                                    Kredit üzrə  

         61 Verilmiş avanslar üzrə hesab-                                  80 Mənfəət və zərər 
              laşmalar   
         62 Alıcılar və sifarişçilərlə hesab- 
              laşmalar  
         76 Müxtəlif debitor və kreditor- 
              larla hesablaşmalar  
         80 Mənfəət və zərər 

 
 

83 № -Lİ «GƏLƏCƏK DÖVRLƏRİN GƏLİRLƏRİ» HESABI 
 
   83 № -li «Gələcək dövrlərin gəlirləri» hesabı hesabat dövründə alınmış, lakin 

gələcək hesabat dövrlərinə aid olan gəlirlər haqqında məlumatları, habelə hesabat 
dövründə aşkar edilmiş əskikgəlmələr üzrə borcların qarşıdakı daxil olmaları və 
əskikgəlmiş qiymətlilərin balans dəyəri ilə günahkar şəxslərdən tutulası məbləğ 
arasındakı fərqləri ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.    

   83 № -li «Gələcək dövrlərin gəlirləri» hesabı üzrə aşağıdakı subhesablar açıla 
bilər: 

   83 –1 «Gələcək dövrlərin hesabına alınmış gəlirlər»; 
   83 –2 «Keçmiş illərə aid müəyyən edilmiş əskikgəlmələr üzrə daxil olası borclar»; 
   83 –3 «Əskikgələn qiymətlilərin balans dəyəri ilə günahkar şəxslərdən tutulası 

məbləğ arasındakı fərq» 
   83 –4 «Məzənnə fərqi» və başqaları  
   83 № -li «Gələcək dövrlərin gəlirləri» hesabı üzrə analitik uçot hər bir gəlir növü 

üzrə parılır. 
   83 –1 «Gələcək dövrlərin hesabına alınmış gəlirlər» subhesabında hesabat 

dövründə alınan, lakin gələcək hesabat dövrlərinə aid olan gəlirlərin hərəkəti uçota alınır. 
Bu cür gəlirlər icarə, yaxud mənzil haqqı, kommunal xidmətlərinə görə haqq, yük 
daşınmasına, aylıq və rüblük biletlər üzrə sərnişin daşınmasına görə daxil olmuş pullar, 
rabitə vasitələrindən istifadə etmək üçün abonement haqqları və s. aiddir. 

   83 № -li «Gələcək dövrlərin gəlirləri» hesabının kreditində pul vəsaitlərini, yaxud 
sair debitor və kreditorlarla hesablaşmaları uçota alan hesablarla müxabirələşdirilməklə, 
gələcək hesabat dövrünə aid edilən gəlir məbləğləri, debetində isə gəlirin aid olduğu 
hesabat dövrü başlayanda müvafiq hesablara köçürülən gəlir məbləğləri əks etdirilir. 

   83 –2 «Keçmiş illərə aid müəyyən edilmiş əskikgəlmələr üzrə daxil olası borclar» 
subhesabında keçmiş ilə aid olan, lakin hesabat dövründə müəyyən edilmiş əskikgəlmə 
üzrə borcun qarşıdakı daxilolmaların hərəkəti uçota alınır. 

   84 № -li «Sərvətlərin əskikgəlməsi və xarabolmasından itkilər» hesabı ilə 
müxabirələşdirilməklə 83 № -li «Gələcək dövrlərin gəlirləri» hesabının kreditində keçmiş 
hesabat dövrünün (hesabat ilinə qədər) aşkar edilmiş, günahkar şəxslər tərəfindən etiraf 



 109 

olunmuş, yaxud onlardan tutulması məhkəmə orqanları tərəfindən müəyyən edilmiş 
sərvətlərin əskikgəlmə məbləğləri əks etdirilir. Eyni zamanda həmin məbləğlər 73 № -li 
«Sair əməliyyatlarüzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» («Maddi zərərin ödənilməsinə görə 
hesablaşmalar» subhesabı) hesabı ilə müxabirələşdirilməklə 84 № -li «Sərvətlərin 
əskikgəlməsi və xarabolmasından itkilər» hesabının krediti üzrə mühasibat yazılışı 
aparılır. 

   Əskikgəlmələr üzrə borclar ödənildikcə pul vəsaitlərini uçota alan hesablarla 
müxabirələşdirilməklə 73 № -li «Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» 
hesabının kreditinə yazılış aparılır. Bu yazılışla birlikdə daxil olmuş məbləğlər 80 № -li 
«Mənfəət və zərər» hesabının kreditində (hesabat ilində müəyyən edilən keçmiş illərin 
mənfəəti) və 83 № -li «Gələcək dövrlərin gəlirləri» hesabının debetində əks etdirilir. 

   83 –3 «Əskikgələn qiymətlilərin balans dəyəri ilə günahkar şəxslərdən tutulası 
məbləğ arasındakı fərq» subhesablarında sərvətlərin əskikgəlməsinin günahkar 
şəxslərdən alınan məbləği ilə onların müəssisənin balansında əks etdirilən dəyəri 
arasındakı fərq uçota alınır. 

   73 № -li «Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» («Maddi zərərin 
ödənilməsinə görə hesablaşmalar» subhesabı) ilə müxabirələşdirilməklə 83 № -li 
«Gələcək dövrlərin gəlirləri» hesabının kreditində sərvətlərin əskikgəlməsinin günahkar 
şəxslərdən alınası məbləği ilə onun balans dyəri arasındakı fərq əks etdirilir. 
müxabirələşdirilməklə 73 № -li «Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» 
hesabında uçota alınan borclar ödənildikcə müvafiq fərq məbləğləri 83 № -li «Gələcək 
dövrlərin gəlirləri» hesabından 80 № -li «Mənfəət və zərər» hesabının kreditinə silinir. 

   83 – 4 «Məzənnə fərqi» subhesabında hesabat ilində xarici valyutanın 
Azərbaycan manatına nisbətdə rəsmi məzənnəsinin dəyişməsindən əmələ gələn mənfi 
və müsbət məzənnə fərqi uçota alınır. Bu subhesabdan hesabat ili ərzində məzənnə fərqi 
məbləğlərini bilvasitə 80 № -li «Mənfət və zərər» hesabına aid etməyən müəssisələr 
istifadə edirlər. 

   Hesabat ili ərzində 83 № -li «Gələcək dövrlərin gəlirləri» hesabında pul vəsaitlərini 
və debitor və kreditorlarla hesablaşmaları uçota alan hesablarla müxabirələşdirilmədə 
mənfi və müsbət məzənnə fərqləri əks etdirilir. Hesabat ilinin sonunda 83 –4 «Məzənnə 
fərqi» subhesabının debet və kredit dövriyyələri üzləşdirilir və məzənnə fərqinin qalığı 
müəyyən edilir ki, bu da öz növbəsində 80 № -li «Mənfəət və zərər» hesabına silinir 
(qanunvericilik və normativ aktlara müvafiq olaraq silinməyən məbləğlərdən başqa).  

   83 –4 «Məzənnə fərqi» subhesabı üzrə analitik uçot valyuta hesabları, təhtəlhesab 
şəxslər və s. üzrə hər bir növ məzənnə fərqinə görə; debitor və kreditorlarla 
hesablaşmalarla əlaqədar məzənnə fərqləri isə hər bir borca görə aparılır. 

 
83 № -li «Gələcək dövrlərin gəlirləri» hesabı  aşağıdakı 

hesablarla müxabirələşdirilir: 
 

                 Debet üzrə                                                     Kredit üzrə  
 

         29 Xidmətedici istehsalat və                             06 Uzunmüddətli maliyyə qoyuluş- 
              təsərrüfatları                                                      ları 
         46 Məhsul (iş, xidmət) satışı                             42 Ticarət əlavəsi 
         50 Kassa                                                          47 Əsas vəsaitlərin satışı və sair-  
         68 Büdcə ilə hesablaşmalar                                  xaricolmaları 
         80 Mənfəət və zərər                                         50 Kassa 
                                                                                  51 Hesablaşma hesabı  
                                                                                  52 Valyuta hesabı  
                                                                                  73 Sair əmliyyatlar üzrə işçi heyəti 
                                                                                     ilə hesablaşmalar  
                                                                                  76 Müxtəlif debitor və kredi- 
                                                                                       torlarla  hesablaşmalar  
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                                                                                  84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və  
                                                                                       xarab olmasından itkilər 

 
84 № -Lİ «SƏRVƏTLƏRİN ƏSKİKGƏLMƏSİ VƏ XARABOLMASINDAN İTKİLƏR» 

HESABI 
 

   84 № -li Sərvətlərin əskikglməsi və xarabolmasından itkilər» hesabı istehsal 
(tədaül) xərclərinə yaxud günakar şəxslərin hesabına yazılmasından asılı olmayaraq, 
sərvətlərin tədarükü, saxlanması və satışı prosesində müəyən edilmiş əskikgəlmə, 
mənimsəmə və xarabolmadan olan itki məbləğlərinin (pul vəsaitləri də daxil olmaqla) 
mövcudluğu haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu 
zaman sərvətlərin təbii fəlakət nəticəsində əmələ gələn itkiləri hesabat dövrünün zərəri 
kimi (təbii fəlakətdən əmələ gələn kompensasiya olunmamış itkilər) 80 № -li «Mənfəət və 
zərər» hesabına silinir. Əskikgəlmə, mənimsəmə və sərvətlərin xarabolmasından yaranan 
itki məbləğlərinin silinmə qaydası qanunvericilik və təsisedicisənədlərlə nizamlanır.  

   84 № -li Sərvətlərin əskikglməsi və xarabolmasından itkilər» hesabının debeti üzrə 
aşağıdakılar əks etdirilir: 

   əskikgəlmiş (oğurlanmış), yaxud tamamilə xarab edilmiş mal-material 
qiymətlərininfaktiki maya dəyəri üzrə (təchizat, satış, ticarət müssisələrində – satış 
qiymətləri üzrə dəyəri, əgər həmin müəssisələrdə uçot bu qiymətlərlə aparılarsa) 
məbləğlər; 

   əskikgəlmiş (oğurlanmış), yaxud tamamilə xarab edilmiş əsas vəsaitlərin qalıq 
dəyəri üzrə (ilk dəyərindən çıxılası hesablanmış köhnəlmə məbləği) məbləğləri; 

   material qiymətlilərinin qismən xarab olması üzrə müəyyən edilmiş itki məbləğləri; 
   Müvafiq normativ sənədlərdə nəzərdə tutulmuş təbii itki normaları daxilində 

xarabolmalar və bu kimi əskikgəlmələr və itkilər müəssisəninrəhbərinin sərəncamına 
müvafiq olaraq müəssisələrdə istehsalat və ya tədavül xərclərinə silinir. 

   Təyin edilməsi mümkün olan, lakin müvafiq normativ sənədlərdə nəzərdə 
tutulmayan təbii itki normaları mülkiyyətçi tərəfindən təyin edilə bilər. 

   Əsas vəsaitlərdən, maddi sərvətlərdən, pul vəsaitlərindən və digər əmlaklardan 
əskikgəlmələr və itkilərin (habelə təbii bitki normalarından artıq xarabolmalar, 
əskikgəlmələr və itkilər də daxil olmaqla) səbəbləri və təqsirkar şəxslər 
müəyyənləşdirilməklə onların məbləğləri (əskikgəlmələr və itkilər müəyyən edildiyi vaxtın 
bazar qiymətləri ilə) təqsirkar şəxslərin hesabına yazılır. Təqsirkar şəxsləri müəyyən 
etmək mümkün olmadıqda, əskikgəlmələrin və itkilərin məbləğlərinin müəssisə tərəfindən 
təqsirkar sayılan şəxsdən tutulması məhkəmə tərəfindən rədd edildikdə və ödənilməsi 
mümkün olmayan (ümüdsiz) əskikgəlmələr və itkilər müəyyənləşdirildikdə həmin 
məbləğlər müəssisə rəhbərinin yazılı sərəncamına müvafiq olaraq müəssisələrdə 
təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə silinir.   

   Material qiymətlilərinin əskikgəlməsi (oğurlanması) və xarabolması 84 № -li 
Sərvətlərin əskikglməsi və xarabolmasından itkilər» hesabının debetinə və həmin 
qiymətliləri uçota alan hesabların kreditinə yazılır. 

   Malsatanlardan daxil olmuş malların alıcılar tərəfindən qəbulu zamanı 
əskikgəlmələr, yaxud xarabolmalar aşkar edilərsə, onda alıcı malları mədaxil edərkən 
təbii itki norması daxilində əskikgəlmə məbləğini 84 № -li Sərvətlərin əskikglməsi və 
xarabolmasından itkilər» hesabının debetinə, 60 № -li «Malsatan və podratçılarla 
hesablaşmalar» hesabının kreditinə, malsatan, yaxud nəqliyyat təşkilatlarına təqdim 
edilmiş təbii itki normasından ratıq itki məbləğini isə 63 № -li «İddialar üzrə 
hesablaşmalar» hesabının debetinə, 60 № -li «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar» 
hesabının kreditinə yazır. İtki məbləğinin malsatan yaxud nəqliyyat təşkilatından alınması 
arbitrac tərəfindən imtina edilən hallarda əvvəllərdə 63 № -li «İddialar üzrə 
hesablaşmalar» hesabınındebetinə yazılan məbləğ, 84 № -li Sərvətlərin əskikglməsi və 
xarabolmasından itkilər» hesabına silinir. 

   Mal-material qiymətlilərinin təbiiitki normalarından artıq əskikgəlmə və itki 
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məbləğlərinin malsatanlardan tutulması haqqında arbitrac orqanlarının sərəncamı 
olduqda, malsatanın mühasibat uçotunda əvvəllər 51 № -li «Hesablaşma hesabı», 52 № -
li «Valyuta hesabı», yaxud 62 № -li «Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar» hesablarının 
debeti və 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabının isə kreditində əks etdirilmiş satış 
məbləği malalan tərəfindən əskikgəlmə və itki məbləği qədər «storno» edilir. Eyni 
zamanda göstərilən məbləğ adi yazılışla 51 № -li «Hesablaşma hesabı», », 52 № -li 
«Valyuta hesabı», yaxud 62 № -li «Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar» hesablarının 
debetində və 76 № -li «Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar» hesabının isə 
kreditində əks etdirilir. Məbləğlər alıcılara köçürülçrkən 76 № -li «Müxtəlif debitor və 
kreditorlarla hesablaşmalar» hesabının debetinə və 51 № -li «Hesablaşma hesabı» nın 
kreditinə yazılış aparılır. Malsatan həmçinin 46 № -li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» və 40 № 
-li «Hazır məhsul» hesablarının debet və kredit dövriyyələrinə də «storno» yazılış tərtib 
etməlidir. Beləliklə 40 № -li «Hazır məhsul» hesabına bərpa  edilən məbləğ, sonradan 84 
№ -li Sərvətlərin əskikglməsi və xarabolmasından itkilər» hesabının debetinə silinir. 

   Aşağıdakılar 84 № -li Sərvətlərin əskikglməsi və xarabolmasından itkilər» 
hesabının krediti üzrə silinir. 

   Təbii itki normaları həddində maddi sərvətlərin tədarükü, saxlanması, yaxud satışı 
zamanı aşkar edilən əskikgəlmələr, xarabolmalar və itkilər – maddi sərvətləri, istehsalat 
və tədavül xərclərini uçota alan hesablarla müxabirələşdirilməklə. 

   73 № -li «Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» hesabınn («Maddi 
zərərin ödənilməsinə görə hesablaşmalar» subhesabının) debetinə yazılış aparmaqla 
qiymətlilərin təbii itki normasından artıq əskikgəlməsi, xarabolması, habelə oğurlanması; 

   istehsal yaxud tədavül xərcləri hesabının debetinə yazılış aparmaqla konkret 
günahkar müəyyən olmadıqda sərvətlərin təbii itki normasından artıq əskikgəlməsi və 
xarabolmasından olan itkilər, eləcə də əsaslandırılmayan iddiaya görə alınması məhkəmə 
tərəfindən rədd edilən maddi sərvətlərin əskikgəlməsi və mənimsənilməsi; 

   84 № -li Sərvətlərin əskikglməsi və xarabolmasından itkilər» hesabının krediti üzrə 
silinmələr onun debetində uçota alınan məbləğlər qədər əks etdirilə bilər. Bu zaman 
əskikgəlmiş, oğurlanmış və xarab olmuş maddi sərvətlər istehsal və tədavül xərcləri 
hesablarına, onların fatiki maya dəyəri ilə silinməlidir. Göstərilən sərvətləri 84 № -li 
Sərvətlərin əskikglməsi və xarabolmasından itkilər» hesabında satış qiyməti ilə əks 
etdirən təchizat, satış və ticarət təşkilatları tədavül xərclərinə silinən məbləğə, həmin 
mallara düşən ticarət güzəşti (əlavəsi) məbləği qədər 42 № -li «Ticarət əlavəsi» hesabı 
vasitəsi ilə əlavə yazılışla düzəliş aparmalıdır. 

   Əskikgəlmiş, yaxud oğurlanmış malların dəyəri günahkar şəxslərdən balans 
dəyərindən artıq qiymətlə tutularsa 73 № -li «Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə 
hesablaşmalar» hesabında yazılan əsikgəlmiş sərvətlərin dəyəri ilə onların 84 № -li 
Sərvətlərin əskikglməsi və xarabolmasından itkilər» hesabında əks etdirilən dəyəri 
arasındakı fərq 83 № -li «Gələcək dövrlərin gəlirləri» hesabının kreditinə yazılır. 
Günahkar şəxsdən alınası məbləğ daxil olduqca göstərilən fərq 83 № -li «Gələcək 
dövrlərin gəlirləri» hesabından silinir. 

   cari ildə müəyyən edilmiş, lakin keçmiş dövrlərə aid olan və maddi məsul şəxslər 
tərəfindən etiraf edilən, yaxud günahkar şəxsdən alınması haqda məhkəmə orqanlarının 
qərarı olan sərvətlərin əskikgəlməsi 84 № -li Sərvətlərin əskikglməsi və xarabolmasından 
itkilər» hesabının debetinə və 83 № -li «Gələcək dövrlərin gəlirləri» hesabının kreditinə 
yazılır. Eyni zamanda həmin məbləğ qədər 73 № -li «Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə 
hesablaşmalar» hesabınn («Maddi zərərin ödənilməsinə görə hesablaşmalar» 
subhesabının) debetinə və 84 № -li Sərvətlərin əskikglməsi və xarabolmasından itkilər» 
hesabının kreditinə yazılış aparılır. Borc məbləği ödənildikcə 83 № -li «Gələcək dövrlərin 
gəlirləri» hesabının debetinə və 80 № -li «Mənfəət və zərər» hesabının kreditinə yazılış 
edilir. 
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84 № -li Sərvətlərin əskikglməsi və xarabolmasından itkilər» hesabı aşağıdakı 
hesablarla müxabirələşdirilir: 

 
           Debet üzrə                                                             Kredit üzrə  

         08 Kapital qoyuluşları                                          08 Kapital qoyuluşları 
         10 Materiallar                                                      15 Materialların tədarükü və əldə 
         11 Böyüdülməkdə və kökəl-                                     edilməsi 
              dilməkdə olan heyvanlar                                16 Materialların dəyərində olan  
         12 Azqiymətli və tezköhnələn                                   kənarlaşmalar 
              əşyalar                                                            20 Əsas istehsalat 
         20 Əsas istehsalat                                               23 Köməkçi istehsalat 
         21 Öz istehsalının yarımfab-                                 25 Ümumistehsalat xərcləri 
              rikatları                                                            26 Ümumtəsərrüfat xərcləri 
         23 Köməkçi istehsalat                                          29 Xidmətedici istehsalat və 
         29 Xidmətedici istehsalat və                                      təsərrüfatlar 
              təsərrüfatlar                                                     44 Tədavül xərcləri 
         40 Hazır məhsul                                                   70 Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti 
         41 Mallar                                                                    ilə hesablaşmalar  
         44 Tədavül xərcləri                                               73 Sair əməliyyatlar üzrə işçi 
         45 Yüklənmiş mallar                                                  heyəti ilə hesablaşmalar 
         47 Əsas vəsaitlərin satışı və                                 80 Mənfəət və zərər 
              xaricolmaları                                                    89 Qarşıdakı xərclər və ödəmələr 
         50 Kassa                                                                    üçün ehtiyatlar 
         56 Pul sənədləri 
         60 Malsatan və podratçılarla 
              hesablaşmalar  
         71 Təhtəlhesab şəxslərlə hesab- 
              laşmalar  
         73 Sair əməliyyatlar üzrə işçi  
              heyəti ilə hesablaşmalar  
         80 Mənfəət və zərər 
         83 Gələcək dövrlərin gəlirləri 

 
BÖLMƏ 8 

KAPİTAL (FONDLAR) VƏ EHTİYATLAR 
 

   Bu bölmənin hesabları qanunvericiliyə və təsis sənədlərinə müvafiq olaraq 
yaradılan fond və ehtiyatlar da daxil olmaqla müəssisənin xüsusi kapitalının vəziyyəti və 
hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

 
85 № -Lİ «NİZAMNAMƏ KAPİTALI» HESABI 

 
   85 № -li «Nizamnamə kapitalı» hesabı müəssisənin nizamnamə kapitalının (yığım 

kapitalının, nizamnamə fondunun) vəziyyəti və hərəkəti haqqında məlumatları 
ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   85 № -li «Nizamnamə kapitalı» hesabının qalığı müəssisənin təsisedici 
sənədlərində müəyyən edilmiş nizamnamə fondunun həcminə müvafiq olmalıdır. 85 № -li 
«Nizamnamə kapitalı» hesabı üzrə yazılışlar yalnız müəssisənin təsisedicisi sənədlərində 
müvafiq dəyişikliklər edildikdən sonra nizamnamə kapitalının müəyyən edilmiş qaydada 
həyata keçirilən artması və azalması hallarında aparılır.  

   Nizamnamə fondunun yaradılma qaydası qanunverici və təsisedici sənədlərlə 
nizamlanır. 

   Müəssisə dövlət qeydiyyatından keçdikdən sonra onun nizamnamə kapitalı 
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təsisedici sənədlərdə nəzərdə tutulan təsisçilərin(iştirakçıların) qoyduğu məbləğdə 
(səhmlərə aparılan yazılış məbləğində) 75 № -li «Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabı ilə 
müxabirələşdirilməklə, 85 № -li «Nizamnamə kapitalı» hesabının kreditində əks etdirilir. 
Təsisçilərin qoyuluşları daxil olduqda pul vəsaitləri və digər qiymətliləri uçota alan 
hesablarla müxabirələşdirilməklə, 75 № -li «Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabının 
kreditinə yazılış aparılır. 

   85 № -li «Nizamnamə kapitalı» hesabı üzrə analitik uçot elə təşkil olunmalıdır ki, 
müəssisənin təsisçiləri, kapitalın yaradılması mərhələləri və səhmlərin növləri üzrə 
informasiyanın formalaşmasını təmin etsin. 

 
85 № -li «Nizamnamə kapitalı» hesabı aşağıdakı hesablarla müxabirələşdirilir: 
    
           Debet üzrə                                                             Kredit üzrə  

         47 Əsas vəsaitlərin satışı və sair                         75 Təsisçilərlə hesablaşmalar  
               xaricolmaları                                                  78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə         
         56 Pul sənədləri                                                        hesablaşmalar 
         75 Təsisçilərlə hesablaşmalar                             81 Mənfəətin istifadəsi 
         78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə                          86 Ehtiyyat kapitalı  
              hesablaşmalar                                                87 Əlavə kapital 
         86 Ehtiyyat kapitalı                                              88 Bölüşdürülməmiş mənfəət 
                                                                                          (ödənilməmiş zərər) 

 
 

86 № -Lİ «EHTİYAT KAPİTALI» HESABI 
 

   86 № -li «Ehtiyat kapitalı» hesabı qanunverici və təsisedici sənədlərə müvafiq 
olaraq yaradılan ehtiyat kapitalının vəziyyəti və hərəkəti haqqında məlumatları 
ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   Mənfəətdən ehtiyat kapitalına ayırmalar 81 № -li «Mənfəətin istifadəsi» hesabı ilə 
müxabirələşdirilməklə, 86 № -li «Ehtiyat kapitalı» hesabının kreditində əks etdirilir. 

   Ehtiyat kapital vəsaitinin istifadə edilməsi 86 № -li «Ehtiyat kapitalı» hesabının de-
betinə, həmin vəsaitlərin istehlakçısı olan hesabların kreditinə yazılır. Məsələn, işti-
rakçıların gəlirlərinin (dividendlərinin) ödənilməsinə yönəldilən məbləğdə (bu məqsədlər 
üçün hesabat ilininmənfəəti olmadıqda, yaxud kifayət qədər olmadıqda) – 75 «Təsisçilərlə 
hesablaşmalar» hesabnının hesabat ilində müəssisənin balans zərərinin ödənilməsinə 
yönəldilən məbləğdə – 88 № -li «Bölüşdürülməmiş mənfəət» (ödənilməmiş zərər) 
hesabının «(hesabat ilinin bölüşdürülməmiş mənfəəti (zərəri)» subhesabı) və başqa 
hesabların kreditinə yazılır. 

 
86 № -li «Ehtiyat kapitalı» hesabı aşağıdakı hesablarla müxabirələşdirilir: 

 
         Debet üzrə                                                            Kredit üzrə  

           75 Təsisçilərlə hesablaşmalar                        75 Təsisçilərlə hesablaşmalar 
           76 Müxtəlif debitor və kreditor-                       78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə 
                larla hesablaşmalar                                         hesablaşmalar  
           78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə                      80 Mənfəət və zərər 
                hesablaşmalar                                            81 Mənfəətin istifadəsi 
           79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar                  85 Nizamnamə kapitalı 
           80 Mənfəət və zərər                                        87 Əlavə kapitalı 
           85 Nizamnamə kapitalı                                    88 Bölüşdürülməmiş mənfəət 
           87 Əlavə kapitalı                                                  (ödənilməmiş zərər) 
           88 Bölüşdürülməmiş mənfəət  
                (ödənilməmiş zərər) 
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87№ -Lİ «ƏLAVƏ KAPİTAL» HESABI 
 

   87 № -li «Əlavə kapital» hesabı müəssisənin əlavə kapitalı haqqında məlumatları 
ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   87 № -li «Əlavə kapital» hesabına aşağıdakı subhesablar açıla bilər: 
   87 –1 «Yenidənqiymətləndirmə nəticəsində əmlakın dəyərinin artması» 
   87 –2 «Emissiya gəliri» 
   87 –3 «Əvəzsiz olaraq alınmış qiymətlilər» və başqaları. 
   87 –1 «Yenidənqiymətləndirmə nəticəsində əmlakın dəyərinin artması» subhesa-

bında dövriyyədən kənaraktivlərin yenidənqiymətləndirilməsi zamanı aşkara çıxarılan 
dəyər artımı nəticəsində yaranan müəssisənin əlavə kapitalının vəziyyəti və hərəkəti 
uçota alınır. Əlavə kapitalın yaradılması qaydası normativ aktlarla nizama salınır.  

   Əlavə kapitalın yaradılması və tamamlanması 87 № -li «Əlavə kapital» hesabının 
kreditində əks etdirilərək dəyəri artan əmlakı uçota alan hesablarla müxabirələşdirilir. 

   Səhmdar cəmiyyət şəklində yaradılmış müəssisələr nizamnamə kapitalının 
yaradılması zamanı (cəmiyyətin təsis edilməsi; səhmlərin əlavə emissiyası və ya 
səhmlərin nominal dəyərlərinin artırılması yolu ilə nizamnamə kapitalnın artırılması 
zamanı) səhmlər nominal dəyərlərindən artıq qiymətə satılarsa, səhmlərin satış və 
nominal dəyərləri arasındakı fərq məbləğini 87 –2 «Emissiya gəliri» subhesabında əks 
etdirilir. Bu zaman 87 № -li «Əlavə kapital» hesabının krediti üzrə və müəssisəyə 
səhmlərin ödənilməsi üçün verilən pul vəsaitləri və ya digər qiymətliləri uçota alan 
hesabların debeti üzrə qeyd edilir. 

   87 –3 «Əvəzsiz olaraq alınmış qiymətlilər» subhesabında müəssisənin digər 
müəssisə və şəxslərdən əvəzsiz olaraq aldığı əmlakın hərəkəti uçota alınır. 

   Digər müəssisə və şəxslərdən əvəzsiz olaraq ( eləcə də dövlət tərəfindən 
subsidiya şəklində) alınmış əmlakın mədaxil edilməsi 87 № -li «Əlavə kapital» hesabının 
kreditində, 01 № -li «Əsas vəsaitlər» , 04 № -li «Qeyri-maddi aktivlər» və əmlakı uçota 
alan digər hesabların debetində əks etdirilir. 

   87 № -li «Əlavə kapital» hesabının kreditində qeyd edilmiş məbləğlər bir qayda 
olaraq silinmir. Onlar üzrə debet yazılışları yalnız aşağıdakı hallarda aparıla bilər: 

   - yenidənqiymətləndirmə zamanı dəyəri aşağı salınan əmlaklar üzrə məbləğlər 87 
–1 «Yenidənqiymətləndirmə nəticəsində əmlakın dəyərinin artması» subhesabında uçota 
alınan vəsaitlər hesabına ödənilərkən – dəyəri aşağı salınan əmlakı uçota alan hesablarla 
müxabirələşdirilir; 

   - 87 –3 «Əvəzsiz olaraq alınmış qiymətlilər» subhesabında uçota alınan vəsaitlər 
əmlakın digər müəssisə və şəxslərə əvəzsiz olaraq verilməsi nəticəsində yaranan zərərin 
ödənilməsinə yönəldilərkən – 47 № -li «Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları», 48 
№ -li «Sair aktivlərin satışı» hesabları ilə müxabirələşdirilir; 

   - 87 № -li «Əlavə kapital» hesabında uçota alınmış vəsaitlər nizamnamə 
kapitalının artırılmasına yönəldilərkən – 75 № -li «Təsisçilərlə hesablaşmalar» və ya 85 
№ -li «Nizamnamə kapitalı» hesabları ilə müxabirələşdirilir; 

   - 87 № -li «Əlavə kapital» hesabında uçota alınmış vəsaitlər hesabına hesabat 
ilində müəssisənin işinin nəticələri üzrə aşkar edilmiş zərər ödənilərkən – 88 № -li 
«Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) hesabı ilə müxabirələşdirilir; 

   - 87 № -li «Əlavə kapital» hesabında uçota alınmış məbləğlər müəssisənin 
təsisçiləri arasında bölüşdürülərkən – 75 № -li «Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabı ilə 
müxabirələşdirilir; 

   87 № -li «Əlavə kapital» hesabı üzrə analitik uçot elə təşkil olunmalıdır ki, 
vəsaitlərdən istifadənin istiqamətləri üzrə məlumatlarınformalaşmasını təmin etsin. 
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87 № -li «Əlavə kapital» hesabı aşağıdakı hesablarla müxabirələşdirilir: 

    
        Debet üzrə                                                               Kredit üzrə 

         01 Əsas vəsaitlər                                                     01 Əsas vəsaitlər 
         04 Qeyri-maddi aktivlər                                            04 Qeyri-maddi aktivlər 
         06 Uzunmüddətli maliyyə qoyu-                               06 Uzunmüddətli maliyyə qoyu- 
              luşları                                                                        luşları 
         07 Quraşdırılası avadanlıqlar                                    07 Quraşdırılası avadanlıqlar 
         08 Kapital qoyuluşları                                               08 Kapital qoyuluşları 
         10 Materiallar                                                            47 Əsas vəsaitlərin satışı və  
         11 Böyüdülməkdə və kökəldil-                                       sair xaricolmaları 
              məkdə olan heyvanlar                                          48 Sair aktivlərin satışı 
         12 Azqiymətli və tezköhnələn                                    75 Təsisçilərlə hesablaşmalar  
              əşyalar                                                                  86 Ehtiyat kapitalı 
         19 Alınmış sərvətlər üzrə əlavə                                  88 Bölüşdürülməmiş mənfəət 
              dəyər vergisi                                                              (ödənilməmiş zərər) 
         20 Əsas istehsalat 
         23 Köməkçi istehsalat 
         40 Hazır məhsul 
         41 Mallar 
         50 Kassa 
         51 Hesablaşma hesabı 
         52 Valyuta hesabı 
         56 Pul sənədləri 
         58 Qısamüddətli maliyyə qoyu- 
              luşları 
         78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə 
              hesablaşmalar  
         85 Nizamnamə kapitalı 
         86 Ehtiyat kapitalı  
         88 Bölüşdürülməmiş mənfəət   
              (ödənilməmiş zərər) 

 
 

88№ -Lİ «BÖLÜŞDÜRÜLMƏMİŞ MƏNFƏƏT (ÖDƏNİLMƏMİŞ ZƏRƏR)» HESABI 
 

   88 № -li «Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» hesabı müəssisənin 
bölüşdürülməmiş mənfəətinin, o cümlədən xüsusi təyinatlı fondlarnın (əgər onların 
yaradılması təsis sənədlərində nəzərdə tutulubsa) və ya ödənilməmiş zərərinin 
məbləğinin mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. 

   88 № -li «Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» hesabına aşağıdakı 
subhesablar açıla bilər: 

   88 –1 «Hesabat ilinin bölüşdürülməmiş mənfəəti (zərəri)»; 
   88 –2 «Keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti (ödənilməmiş zərəri)»; 
   88 –3 «Yığım fondu» 
   88 –4 «Srsial sfera fondu» 
   88 –5 «İstehlak fondu» 
   88 –1 «Hesabat ilinin bölüşdürülməmiş mənfəəti (zərəri)» subhesabında hesabat 

ilinin bölüşdürülməmiş mənfəətinin əv ya zərərinin mövcudluğu və hərəkəti uçota alınır. 
   Hesabat ilinin bölüşdürülməmiş mənfəət məbləği 80 № -li «Mənfəət və zərər» 

hesabı ilə müxabirələşdirilməklə, dekabrın yekun dövriyyələri ilə 88 № -li 
«Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» hesabının kreditinə silinir. Hesabat ilinin 
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zərər məbləği 80 № -li «Mənfəət və zərər» hesabı ilə müxabirələşdirilməklə, dekabrın 
yekun dövriyyələri ilə 88 № -li «Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» 
hesabının debetinə silinir. Hesabat ilinin bölüşdürülməmiş mənfəətinin müəssisələrin 
təsisçilərinin gəlirlərinin ödənilməsinə yönəldilməsi 88 № -li «Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)» hesabının debetində, 75 № -li «Təsisçilərlə hesablaşmalar», 70 № -
li «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» hesablarının kreditində əks olunur. 
Müəssisə təsisçilərinin gəlirlərininödənilməsindən sonra hesabat ilinin qalan 
bölüşdürülməmiş mənfəət məbləği 88 –1 «Hesabat ilinin bölüşdürülməmiş mənfəəti 
(zərəri)» subhesabından 88 –2 «Keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti (ödənilməmiş 
zərəri)» subhesabına köçürülür. 

   Hesabat ilinin zərərinin mühasibat balansından silinməsi: 
   Ehtiyat kapitalının vəsaiti zərərin ödənilməsinə yönəldildikdə – 86 № -li «Ehtiyat 

kapitalı», xüsusi təyinatlı fondların vəsaiti zərərin ödənilməsinə yönəldildikdə - 88 № -li 
«Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)»; müəssisə təsisçilərinin məqsdli 
ödəmələri hesabına zərər ödənildikdə – 75 № -li «Təsisçilərlə hesablaşmalar» və başqa 
hesablarla müxabirələşdirilməklə, 88 № -li «Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 
zərər)» hesabının kreditində əks etdirilir. Ödənilməmiş zərərin mühasibat balansında 
saxlanılması hqqında qərar qəbul olunarsa, (onun gələcək hesabat dövrlərində silinməsi 
nəzərə alınmaqla), onda bu zərərin məbləği 88 –1 «Hesabat ilinin bölüşdürülməmiş 
mənfəəti (zərəri)» subhesabından 88 –2 «Keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti 
(ödənilməmiş zərəri)» subhesabına köçürülür. 

   88 –2 «Keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti (ödənilməmiş zərəri)» 
subhesabında keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəət və ya ödənilməmiş zərərinin 
hərəkəti uçota alınır. 

   Keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəətinin istifadəsi; 
   Bölüşdürülməmiş mənfəət məbləği ehtiyat kapitalının tamamlanmasına 

yönəldildikdə 86 № -li «Ehtiyat kapitalı» hesabının; bölüşdürülməmiş mənfəət məbləği 
nizamnamə kapitalının artırılmasına yönəldildikdə – 85 № -li «Nizamnamə kapitalı» 
hesabının; bölüşdürülməmiş mənfəət məbləği müəssisənin təsis sənədləri əsasında 
yaradılan xüsusi təyinatlı fondların artırılmasına yönəldildikdə - 88 № -li 
«Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» hesabının; bölüşdürülməmiş mənfəət 
məbləği müəssisə təsisçilərinin gəlirlərinin ödənilməsinə yönəldildikdə – 75 № -li 
«Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabının və başqa hesabların kreditində və 88 № -li 
«Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» hesabının debetində əks etdirilir. 

   Keçmiş illərin ödənilməmiş zərərinin silinməsi: 
   - hesabat ilinin mənfəət məbləği keçmiş illərin ödənilməmiş zərərinin ödənilməsinə 

yönəldildikdə – 81 № -li «Mənfəətin istifadəsi» hesabının; ehtiyat kapitalının vəsaiti 
keçmiş illərin ödənilməmiş zərərinin ödənilməsinə yönəldildikdə – 86 № -li «Ehtiyat 
kapitalı» hesabının müəssisə təsisçilərinin məqsədli ödənişləri hesabına keçmiş illərin 
ödənilməmiş zərəri ödənildikcə – 75 № -li «Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabı və başqa 
hesabların debetinə və 88 № -li «Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» 
hesabının kreditinə yazılır. 

   88 –3 «Yığım fondu» subhesabında yığım  fondlarının mövcudluğu və hərəkəti 
uçota alınır.yığım fondları adı altında təsis sənədləri və təsisçilərin qərarı ilə maliyyə 
təminatı kimi müəssisənin istehsalının inkişafına və yeni əmlakın yaradılması üçün bu 
kimi tədbirlərə ehtiyatlandırılmış (yönəldilmiş) bölüşdürülməmiş mənfəət vəsaitləri başa 
düşülür. 

   88 –4 «Sosial sfera fondu» subhesabında sosial sfera fondunun mövcudluğu və 
hərəkəti uçota alınır. Sosial sfera fondu adı altında təsis sənədləri və təsisçilərin qərarı ilə 
maliyyə təminatı şəklində sosial sferanın(kapital qoyuluşunun) inkişafına 
ehtiyatlandırılmış (yönəldilmiş) bölüşdürülməmiş mənfəət vəsaitləri başa düşülür. Bu 
subhesabda eləcə də müəssisənin digər müəssisə və şəxslərdən əvəzsiz olaraq aldığı 
sosial sferaya aid olan əmlakının hərəkəti uçota alınır. 

   88 –5 «İstehlak fondu» subhesabında istehlak fondlarının mövcudluğu və hərəkəti 
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uçota alınır. İstehlak fondları ada altında təsis sənədləri və təsisçilərin qərarı ilə 
müəssisədə yəni əmlakın yaradılmasına səbəb olmayan, ancaq sosial vəziyyətin (kapital 
qoyuluşundan başqa) inkişafına yönəldilən tədbirlərin həyata keçirilməsinə və 
müəssisənin işçilərinin maddi həvəsləndirilməsinə, eləcə də bu kimi analoci tədbirlərin 
həyata keçirilməsinə yönəldilən (ehtiyatlandırılan) bölüşdürülməmiş mənfəət vəsaitləri 
başa düşülür. 

   Xüsusi təyinatlı fondların siyahısı və yaradılma qaydası təsis sənədləri və 
təsisçilərin qərarı ilə nizamlanır. 

   88 № -li «Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» hesabının xüsusi 
təyinatlı fondlara aid olan hissəsi, bir qayda olaraq, 81 № -li «Mənfəətin istifadəsi» hesabı 
ilə müxabirələşdirilməklə kreditləşdirilir. Digər müəssisə və şəxslərdən əvəzsiz olaraq 
alınmış sosial sferaya aid əmlak mədaxil edildikdə 88 № -li «Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)» hesabının kreditində, 01 № -li «Əsas vəsaitlər», 04 № -li «Qeyri-
maddi aktivlər» və başqa hesabların debetində  uçota alınır.  

   88 № -li «Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» hesabının kreditinə 
qeyd edilmiş məbləğlərin yığım və sosial sferaya aid olan hissəsi bir qayda olaraq silinmir. 
Onlar üzrə debet yazılışları yalnız:  

   yığım fondunun vəsaiti hesabat ilində müəssisənin işinin  nəticələri üzrə aşkar 
edilmiş – zərərin ödənilməsinə yönəldilərkən - 88 № -li «Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)» hesabı ilə müxabirələşdirilməklə; 

   yığım fondlarında ehtiyatlandırılmış mənfəət məbləğləri müəssisənin təsisçiləri 
arasında bölüşdürülərkən - 75 № -li «Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabı ilə 
müxabirələşdirilməklə;  

   yeni əmlakın yaradılması ilə əlaqədar, müəyyən edilmiş qayda üzrə bu əmlakın ilk 
dəyərinə daxil edilməyən məsrəflər yığım  fondlarının vəsaiti hesabına silinərək – 08 № -li 
«Kapital qoyuluşları» hesabı ilə müxabirələşdirilməklə aparıla bilər. 

   88 № -li «Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» hesabının debeti 
istehlak fondlarının müəyyən hissəsi həcmində: 

   - istirahət evlərinə, sanatoriyalara putyovkaların, həmçinin dərmanların və s. əldə 
edilməsi və işçilərə verilən birdəfəlik yardımın məbləğləri qədər – pul vəsaitlərini uçota 
alan hesablarla;  

   - müəssisənin mənfəətindən ödənilməsi mükafat və həvəsləndirmə məbləğləri 
qədər – 70 № -li «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» və başqa müvafiq 
hesablarla müxabirələşdirilir. 

   Fondların analitik uçotu elə təşkil olunmalıdır ki, hər bir fondun vəsaitinin istifadə 
istiqamətləri üzrə məlumatların formalaşmasını təmin etsin. 

 
88 № -li «Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» hesabı aşağıdakı 

hesablarla müxabirələşdirilir: 
  
           Debet üzrə                                                              Kredit üzrə  
 

         02 Əsas vəsaitlərin köhnəl-                                    01 Əsas vəsaitələr 
              məsi (amortizasiyası)                                         04 Qeyri-maddi aktivlər 
         08 Kapital qoyuluşları                                              06 Uzunmüddətli maliyyə qoyu- 
         19 Alınmış sərvətlər üzrə əlavə                                    luşları 
              dəyər vergisi                                                      07 Quraşdırılası avadanlıqlar 
         29 Xidmətedici istehsalat və                                   08 Kapital qoyuluşları 
              təsərrüfatlar                                                       10 Materiallar 
         31 Gələcək dövrlərin xərcləri                                  11 Böyüdülməkdə və kökəldil- 
         50 Kassa                                                                      məkdə olan heyvanlar 
         51 Hesablaşma hesabı                                           12 Azqiymətli və tezköhnələn 
         52 Valyuta hesabı                                                        əşyalar 
         55 Banklarda olan xüsusi he-                                 41 Mallar 
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              sablar                                                                 51 Hesablaşma hesabı 
         56 Pul sənədləri                                                      52 Valyuta hesabı 
         69 Sosial sığorta və təminat                                    73 Sair əməliyyatlar üzrə işçi 
              üzrə hesablaşmalar                                                 heyəti ilə hesablaşmalar  
         70 Əməyin ödənişi üzrə işçi                                    75 Təsisçilərlə hesablaşmalar 
              heyəti ilə hesablaşmalar                                    78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə 
         75 Təsisçilərlə hesablaşmalar                                      hesablaşmalar  
         78 Törəmə (asılı) müəssisələrl                               79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar 
              hesablaşmalar                                                   80 Mənfəət və zərər 
         79 Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar                          81 Mənfəətin istifadəsi 
         80 Mənfəət və zərər                                                86 Ehtiyat kapitalı 
         85 Nizamnamə kapitalı                                            87 Əlavə kapital 
         86 Ehtiyat kapitalı                                                    88 Bölüşdürülməmiş mənfəət 
         87 Əlavə kapital                                                           (ödənilməmiş zərər) 
         88 Bölüşdürülməmiş mənfəət 
              (ödənilməmiş zərər) 
         97 İcarə öhdəlikləri  

 
 

89 № -Lİ «QARŞIDAKI XƏRcLƏR VƏ ÖDƏMƏLƏR  ÜÇÜN EHTİYATLAR» 
HESABI 

 
   89 № -li «Qarşıdakı xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatlar» hesabı xərclərin və 

ödəmələrin istehsal və tədavül xərclərinə bərabər ölçüdə daxil edilməsi məqsədi ilə 
müəyyən edilmiş qaydada yayrdılmış ehtiyat məbləğlərinin vəziyyəti və hərəkəti haqqında 
məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu hesabda o cümlədən 
aşağıdakı məbləğlər də əks etdirilə bilər: 

   işçilərin məzuniyyətlərinin qarşıdakı ödənişi (sosial sığorta və təminata ayırmalar 
da daxil olmaqla);  

   uzun müddət xidmətə görə illik mükafat ödənişi; 
   sənayenin mövsümü sahələrində hazırlıq işləri üzrə istehsal məsrəfləri;  
   əsas vəsaitlərin təmiri üzrə qarşıdakı məsrəflər; 
   kirayə əşyalarının təmiri üzrə qarşıdakı məsrəflər; 
   müvəqqəti (titullu) bina və qurğuların tikilməsi üzrə məsrəflər. 
   İstehsal və tədavül xərcləri hesabına ehtiyat məbləğlərinin yaradılması qaydası 

müvafiq qanunverici və digər normativ aktlara əsasən nizamlanır. 
   Bu və ya digər məbləğlər üzrə ehtiyatların yaradılması istehsal məsrəfləri yaxud 

tədavül xərclərini uçota alan hesablarla müxabirələşdirilməklə 89 № -li «Qarşıdakı xərclər 
və ödəmələr üçün ehtiyatlar» hesabının kreditində əks etdirilir. 

   Əvvəlcədən ehtiyatı yaradılmış faktiki xərclər və ödənişlər: 
   Məzuniyyət müddətində işçilərə verilən əmək haqqı və uzun müddət xidmətə görə 

illik mükafat məbləğlərində – 70 № -li «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə 
hesablaşmalar»;  

   Müəssisənin sexləri (emalatxanaları) tərəfindən aparılmış əsas vəsaitlərin təmiri 
dəyərində – 23 № -li «Köməkçi istehsalat» və başqa hesablarla müxabirələşdirilməklə, 89 
№ -li «Qarşıdakı xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatlar» hesabının debetinə yazılır. 

   Bu və ya digər ehtiyat məbləğinin yaradılması və istifadəsinin düzgünlüyü vaxtaşırı 
(ilin axırında isə mütləq) smetaların, hesablamaların və s. məlumatları üzrə yoxlanılmalı 
və zəruri hallarda düzəldilməlidir. 

   89 № -li «Qarşıdakı xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatlar» hesabının analitik uçotu 
ayrı-ayrı ehtiyatlar üzrə aparılır. 
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89 № -li «Qarşıdakı xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatlar» hesabı aşağıdakı 
hesablarla müxabirələşdirilir: 

              
             Debet üzrə                                                                 Kredit üzrə  

        02 Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi                                 08 Kapital qoyuluşları 
             (amortizasiyası)                                                    10 Materiallar 
        10 Materiallar                                                             15 Materialların tədarükü və  
        13 Azqiymətli və tezköhnələn                                         əldə edilməsi 
              əşyalar                                                                  20 Əsas istehsalat 
        21 Öz istehsalının yarımfab-                                       23 Köməkçi istehsalat 
             rikatları                                                                   25 Ümumistehsalat xərcləri 
        23 Köməkçi istehsalat                                                 26 Ümumtəsərrüfat xərcləri 
        28 İstehsalatda zay                                                     29 Xidmətedici istehsalat və 
        29 Xidmətedici istehsalat və                                            təsərrüfatlar 
             təsərrüfatlar                                                           31 Gələcək dövrlərin xərcləri 
        30 Qeyri-əsaslı işlər                                                    43 Kommersiya xərcləri 
        31 Gələcək dövrlərin xərcləri                                      44 Tədavül xərcləri  
        41 Mallar                                                                    47 Əsas vəsaitlərin satışı və sair  
        51 Hesablaşma hesabı                                                    xaricolmaları 
        52 Valyuta hesabı                                                      80 Mənfəət və zərər 
        69 Sosial sığorta və təminat   
             üzrə hesablaşmalar  
        70 Əməyin ödənişi üzrə işçi 
             heyəti ilə hesablaşmalar  
        76 Müxtəlif debitor və kreditor- 
             larla hesablaşmalar  
        80 Mənfəət və zərər 
        84 Sərvətlərin əskikgəlməsi və  
             xarabolmasından itkilər 

 
BÖLMƏ 9 

 
KREDİTLƏR VƏ MALİYYƏLƏŞMƏLƏR 

 
      Bu bölmənin hesabları müəssisənin fəaliyyətini maliyyələşdirmək üçün kənardan 

alınmış vəsaitlərin: bankdan alınmış kreditlərin; digər borc verənlərdən (kreditorlardan) 
alınmış kreditlərin; məqsədli tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə alınmış digər vəsaitlərin 
vəziyyəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   Müəssisə bankda xüsusi ssuda hesabına malikdirsə, bu hesabdakı vəsaitlərin 
mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatların ümumiləşdirilməsi üçün 91 № -li «Xüsusi 
ssuda hesabı» ndan istifadə olunur. Müəssisənin fəaliyyətinin xarici valyutada 
maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar hesablaşmalar, bu bölmənin hesablarında pul-
hesablaşma sənədlərinin yazıldığı tarixə qüvvədə olan məzənnə üzrə xarici valyutanın 
yenidən hesablanması yolu ilə müəyyən edilmiş məbləğdə manatla uçota alınır. Eyni 
zamanda bu hesablaşmalar valyuta hesablaşmalarında və ödəmələrində əks etdirilir. 
Bankların, digər borc verənlərin (kreditorların) xarici valyuta ilə verdikləri kreditlər üzrə 
məzənnə fərqi, ocümlədən borcların mühasibat balansının tərtib edilmə tarixinə 
yenidənqiymətləndirilməsindən olan fərqlər ilin sonunadək 83 № -li «Gələcək dövrlərin 
gəlirləri» hesabında uçota alınmaqla ilin sonunda (müvafiq normativ sənədlərlə xarici 
valyutalarla olan borclar qaytarılanadəkedilən güzəştlər nəzərə alınmaqla) 80 № -li 
«Mənfəət və zərər» hesabında əks etdirilir. 

   Xarici valyuta ilə maliyyələşdirmə vəsaitləri bu bölmənin hesablarında ayrıca, yəni 
ayrı-ayrı subhesablarda uçota alınır. 
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90 № -Lİ «QISAMÜDDƏTLİ BANK KREDİTLƏRİ» HESABI 
 

   90 № -li «Qısamüddətli bank kreditləri» hesabı müəssisənin ölkə ərazisindəki və 
xarici banklardan milli və xarici valyutalarla aldığı müxtəlif qısamüddətli (bir ildən artıq 
olmayan müddətə)kreditlərin vəziyyəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. 

   Kreditləşmə, kreditlərin sənədləşdirilməsi və onların ödənilməsi qaydaları 
bankların bu haqda olan müvafiq qaydaları və kredit müqavilələri ilə nizamlanır.  

   Alınmış qısamüddətli bank kreditlərinin məbləği 90 № -li «Qısamüddətli bank 
kreditləri» hesabının kreditinə, 50 № -li «Kassa», 51 № -li «Hesablaşma hesabı», 52 № -li 
«Valyuta hesabı», 55 № -li «Banklarda olan xüsusi hesablar», 60 № -li «Malsatan və 
podratçılarla hesablaşmalar» və başqa hesablar debetinə yazılmaqla əks etdirilir. 

   Bank kreditlərinin ödənilmiş məbləğləri pul vəsaitlərini uçota alan hesablarla 
müxabirələşdirilməklə, 90 № -li «Qısamüddətli bank kreditləri» hesabının debetinə yazılır. 
Vaxtında ödənilməmiş bank kreditləri ayrıca uçota alınır. 

   Alınmış kreditlər üzrə faizlər hissə-hissə ödənildikcə uçotda pul vəsaitlərini uçota 
alan hesabların kreditində (90 № -li «Qısamüddətli bank kreditləri» hesabından başqa), 
ödəniş mənbələrinin uçota plan hesablarındebetində əks etdirilir. Alınmış kreditlər üzrə 
faizlər hesablandıqca uçotda 90 № -li «Qısamüddətli bank kreditləri» hesabının 
kreditində, ödəniş mənbələrini uçota alan hesabların debetində əks etdirilir. Hesablanmış 
faiz məbləğləri ayrıca uçot a alınır. 

   Ödəmə müddəti bir ildən artıq olmayan, veksel və digər borc öhdəliklərinin uçotu 
(diskont əməliyyatı) üzrə banklarla hesablaşmalar 90 № -li «Qısamüddətli bank kreditləri» 
hesabının ayrıca subhesabında uçota alınır. 

   Veksel sahibi – müəssisə veksel və digər borc öhdəliklərinin uçotunu (diskontu 
əməliyyatını) 90 № -li «Qısamüddətli bank kreditləri» hesabının kreditində (vekselin 
nominal dəyəri), 51 № -li «Hesablaşma hesabı», yaxud 52 № -li «Valyuta hesabı» (həqiqi 
alınmış pul vəsaitinin məbləği) və 80 № -li «Mənfəət və zərər» (banka ödənilmiş uçot 
faizi) hesablarının debetində əks etdirir. 

   Bankın ödəniş haqda bildirişinə əsasən veksel məbləği 90 № -li «Qısamüddətli 
bank kreditləri» hesabının debetinə, 62 № -li «Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar» 
hesabının kreditinə yazılmaqla veksel və digər öhdəliklərin uçotu (diskont əməliyyatları) 
bağlanır. 

   Veksel üzrə ödəniş öhdəliklərinin, veksel verən yaxud digər ödəyicisi tərifdən 
müəyyən edilmiş müddət ərzində yerinə yetirilməsinə görə, veksellərin yaxud digər borc 
öhdəliklərinin uçotu (diskontu) nəticəsində bankdan alınmış pul vəsatləri veksel sahibi – 
müəssisə tərəfindən qaytarılarkən pul vəsaitlərini uçota alan hesablarla 
müxabirələşdirilməklə, 90 № -li «Qısamüddətli bank kreditləri» hesabının debetinə yazılış 
aparılır. Bu zaman keçmiş veksellərə təmin edilmiş malalanlar, sifarişçilər və digr 
debitorlarla hesablaşmalar üzrə borcların 62 № -li «Alıcı və sifarişçilərlə hesablaşmalar» 
hesabında uçota alınması davam etdirilir. 

   Diskontlaşdırılmış veksellərin analitik uçotu veksellərin və ya digər borc 
öhdəliklərinin uçotunu (diskontunu) həyata keçirən banklar, vekselləri verənlər və ayrı-ayrı 
veksellər üzrə aparılır. 

 
90 № -li «Qısamüddətli bank kreditləri» hesabı aşağıdakı 

hesablarla müxabirələşdirilir: 
 
        Debet üzrə                                                                Kredit üzrə 

         14 Maddi sərvətlərin yenidən-                              14 Maddi sərvətlərin yenidən- 
              qiymətləndirilməsi                                                 qiymətləndirilməsi 
         50 Kassa                                                              26 Ümumtəsərrüfat xərcləri 
         51 Hesablaşma hesabı                                          43 Kommersiya xərcləri 
         52 Valyuta hesabı                                                  44 Tədavül xərcləri 
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         55 Banklarda olan xüsusi hesablar                        50 Kassa 
         78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə                             51 Hesablaşma hesabı 
              hesablaşmalar                                                   52 Valyuta hesabı 
         90 Qısamüddətli bank kreditləri                              55 Banklarda olan xüsusi 
                                                                                              hesablar 
                                                                                         60 Malsatan və podratçılarla 
                                                                                              hesablaşmalar  
                                                                                         61 Verilmiş avanslar üzrə hesab- 
                                                                                              laşmalar 
                                                                                         63 İddialar üzrə hesablaşmalar  
                                                                                         64 Alınmış avanslar üzrə hesab- 
                                                                                              laşmalar 
                                                                                         68 Büdcə ilə hesablaşmalar  
                                                                                         76 Müxtəlif debitor və kreditor- 
                                                                                              larla hesablaşmalar  
                                                                                          78 Törəmə (asılı) müəssisələrlə 
                                                                                               hesablaşmalar  
                                                                                          90 Qısamüddətli bank kreditləri  

 
92 №-Lİ «UZUNMÜDDƏTLİ BANK KREDİTLƏRİ» HESABI 

 
   92 № -li «Uzunmüddətli bank kreditləri» hesabı müəssisənin ölkə ərazisindəki və 

xarici banklardan milli və xarici valyuta ilə aldığı müxtəlif orta və uzunmüddətli (bir ildən 
artıq müddətə) kreditlərin vəziyyəti haqqında məlumatları ümumilşdirmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. 

   Kreditləşmə, kreditlərin sənədləşdirilməsi və onların ödənilməsi qaydaları və kredit 
müqavilələri ilə nizamlanır.  

   Alınmış orta uzunmüddətli bank kreditlərinin məbləğləri 92 № -li «Uzunmüddətli 
bank kreditləri» hesabının kreditinə 51 № -li «Hesablaşma hesabı», 52 № -li «Valyuta 
hesabı», 55 № -li «Banklarda olan xüsusi hesablar», 60 № -li «Malsatan və podratçılarla 
hesablaşmalar» və s. hesabların debetinə yazılmaqla əks etdirilir. 

   Bank kreditlərinin ödənilmiş məbləğləri, pul vəsaitlərini uçota alan hesablarla 
müxabirələşdirilməklə, 92 № -li «Uzunmüddətli bank kreditləri» hesabının debetində 
yazılır. Vaxtında ödənilməmiş bank kreditləri ayrıca uçota alınır. 

   Alınmış kreditlər üzrə faizlər hissə-hissə ödənildikcə uçotda pul vəsaitlərini uçota 
alan hesabların kreditində (92 № -li «Uzunmüddətli bank kreditləri» hesabından başqa), 
ödəniş mənblərini uçota alan hesabların debetində əks etdirilir.alınmış kreditlər üzrə 
faizlər hesablandıqca uçotda 92 № -li «Uzunmüddətli bank kreditləri» hesabının 
kreditində, ödəniş mənbələrini uçota alan hesabların debetində əks etdirilir. Hesablanmış 
faiz məbləğləri ayrıca uçota alınır. 

   Uzunmüddətli bank kreditləri üzrə analitik uçot kreditlərin növü, onları verən 
banklar və ayrı-ayrı kreditlər üzrə aparılır. Ödəmə müddəti bir ildən artıq olan, veksel və 
digər borc öhdəliklərinin uçotu (diskont əməliyyatları) üzrə banklarla hesablaşmalar 92 № 
-li «Uzunmüddətli bank kreditləri» hesabının ayrıca subhesabında uçota alınır. 

   Veksel sahibi – müəssisə veksel və digər borc öhdəliklərinin uçotunu (diskont 
əməliyatını) 92 № -li «Uzunmüddətli bank kreditləri» hesabının kreditində (vekselin 
nominal dəyəri) 51 № -li «Hesablaşma hesabı» yaxud 52 № -li «Valyuta hesabı» (həqiqi 
alınmış pul vəsaitinin məbləği) və 80 № -li «Mənfəət və zərər» (banka ödənilməmiş uçot 
faizi) hesabların debetində əks etdirir. 

   Bankın ödəniş haqda bildirişinə əsasən veksel məbləği 92 № -li «Uzunmüddətli 
bank kreditləri» hesabının debetinə, debitor borclarını uçota alan müvafiq hesabların 
kreditinə yazılmaqla veksel və digər öhdəliklərin uçotu (diskont əməliyyatları) bağlanılır. 

   Veksel üzrə ödəniş öhdəliklərinin veksel verən yaxud digər ödəyici tərəfindən 
müəyyən edilmiş müddət ərzində yerinə yetirilməsinə görə veksellərin yaxud digər borc 
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öhdəliklərinin uçotu (diskontu) nəticəsində bankdan alınmış pul vəsaitləri veksel hesabı 
sahibi – müəssisə tərəfindən qaytarılarkən pul vəsaitlərini uçota alan hesablarla 
müxabirələşdirilməklə, 92 № -li «Uzunmüddətli bank kreditləri» hesabının debetinə yazılış 
edilir. Bu zaman vaxtı keçmiş veksellərlə təmin edilmiş malalanlar, sifarişçilər və digər 
debitorlarla hesablaşmalar üzrə borcların uçota alınması debitor borclarına alan müvafiq 
hesablarda davam etdirilir. 

   Diskontlaşdırılmış veksellərin analitik uçotu veksellərin və digər borc öhdəliklərinin 
uçotunu (diskontunu) həyata keçirən banklar, vekselləri verənlər və ayrı-ayrı veksellər 
üzrə aparılır. 

 
92 № -li «Uzunmüddətli bank kreditləri» hesabı aşağıdakı 

hesablarla müxabirələşdirilir: 
 
         Debet üzrə                                                               Kredit üzrə  

         51 Hesablaşma hesabı                                         07 Quraşdırılası avadanlıqlar 
         52 Valyuta hesabı                                                 08 Kapital qoyuluşları  
         55 Banklarda olan xüsusi he-                               50 Kassa 
              sablar                                                               51 Hesablaşma hesabı  
                                                                                       55 Banklarda olan xüsusi hesablar 
                                                                                       60 Malsatan və podratçılarla 

                                                                                   hesablaşmalar  
  

93 № -Lİ «İŞÇİLƏR ÜÇÜN BANK KREDİTLƏRİ» HESABI 

   93 № -li «İşçilər üçün bank kreditləri» hesabı müəssisənin işçilərinə fərdi mənzil 
tikintisi, bağ evlərinin tikintisi və s. məqsədlərə borc vermək, həmçinin kreditə (nisyə) 
satılmış mallara görə ticarət təşkilatlarına ödəniləsi məbləğlərüçün müəssisənin aldığı 
bank kreditlərinin vəziyyəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdur.  

   Kreditləşmə, kreditləri sənədləşdirilməsi və onların ödənilməsi qaydaları bankların 
qaydaları və kredit müqavilələri ilə nizamlanır. 

   Müəssisənin işçilərinə kreditə (nisyə) satılmış mallara görə hesablaşma sənədləri 
bank tərəfindən ödənildikdə 93 № -li «İşçilər üçün bank kreditləri» hesabının kreditinə, 73 
№ -li «Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» hesabının debetinə yazılış 
edilir. 

   Fərdi mənzil tikintisi, bağ evlərinin tikintisi və s. görə işçilərə borc vermək üçün 
müəssisələrin aldıqları bank krediti məbləğləri 93 № -li «İşçilər üçün bank kreditləri» 
hesabının kreditinə, pul vəsaitlərini uçota alan hesabların debetinə yazılmaqla əks 
etdirilir. Bank kreditlərinin ödənilmiş məbləğləri 93 № -li «İşçilər üçün bank kreditləri» 
hesabının debetinə, banka çatası məbləğlərin ödənildiyi hesabların (51 №-li 
«Hesablaşma hesabı» və s.) kreditinə yazılır.  

   93 № -li «İşçilər üçün bank kreditləri» hesabının analitik uçotu kreditlərin növü, 
onları verən banklar və ayrı-ayrı reditlər üzrə aparılır. 

 
93 № -li «İşçilər üçün bank kreditləri» hesabı aşağıdakı 

hesablarla müxabirələşdirilir: 
               
     Debet üzrə                                                                      Kredit üzrə 

        50 Kassa                                                                  50 Kassa 
        51 Hesablaşma hesabı                                             51 Hesablaşma hesabı 
        73 Sair əməliyyatlar üzrə işçi                                    73 Sair əməliyyatlar üzrə işçi 
             heyəti ilə hesablaşmalar                                          heyəti ilə hesablaşmalar 
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94 № -Lİ «QISAMÜDDƏTLİ BORCLAR» HESABI 
 

   94 № -li «Qısamüddətli borclar» hesabı bir ildən artıq olmayan müddətə, milli və 
xarici valyuta ilə ölkə daxilindəki və xaricindəki borc verənlərlə (banklardan başqa) 
onlardan alınmış kreditlər və digər cəlb olunmuş vəsaitlər üzrə hesablaşmaların vəziyyəti 
haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Vəsaitin borc 
verənlərdən (banklardan başqa) daxil olması pul vəsaitlərini uçota alan və ya əməyin 
ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar hesabının debtində, 94 № -li «Qısamüddətli 
borclar» hesabının isə kreditində əks etdirilir. Müəssisənin verdiyi veksellərlə təmin 
olunmuş borc verənlərə olan borclar 94 № -li «Qısamüddətli borclar» hesabından 
silinməyərək analitik uçotda ayrıca uçota alınır. 

   Müəssisə tərəfindən vəsaitlərin cəlb edilməsi qısamüddətli qiymətli kağızların 
nominal dəyərindən yüksək qiymətə satışı yolu ilə həyata keçirilirsə, qiymətli kağızların 
satışı və nominal dəyərləri arasındakı fərq 83 № -li «Gələcək dövrlərin gəlirləri» 
hesabının kreditində uçota alınır, sonradan isə o, borc müqaviləsinin bütün müddəti 
ərzində bərabər məbləğdə həmin hesabdan 80 № -li «Mənfəət və zərər» hesabına silinir. 

   Alınmış kreditlər və digər cəlb edilmiş vəsaitlər üzrə faizlər hissə-hissə ödənildikcə 
uçotda pul vəsaitlərini uçota alan hesabların kreditində (94 № -li «Qısamüddətli borclar» 
hesabından başqa), ödəniş mənbələrini uçota alan hesabların debetində əks etdrilir. 
Alınmış kreditlər və digər cəlb edilmiş vəsaitlər üzrə faizlər hesablandıqca uçotda 94 № -li 
«Qısamüddətli borclar» hesabının kreditində və ödəniş mənbələrini uçota alan hesabların 
debetində əks etdirilir. Hesablanmış faiz məbləğləri ayrıcauçota alınır.  

   Alınmış kreditlər qaytarılan (ödənilən) zaman 94 № -li «Qısamüddətli borclar» 
hesabınındebetinə və pl vəsaitlərini uçota alan hesabların kreditinə yazılış edilir. 

   94 № -li «Qısamüddətli borclar» hesabı üzrə analitik uçot borcverənlər və 
kreditlərinin ödənilmə müddətləri üzrə aparılır. 

 
94 № -li «Qısamüddətli borclar» hesabı aşağıdakı 

hesablarla müxabirələşdirilir: 
    
       Debet üzrə                                                                 Kredit üzrə 

         51 Hesablaşma hesabı                                            50 Kassa 
                                                                                          51 Hesablaşma hesabı 
                                                                                          70 Əməyin ödənişi üzrə işçi 
                                                                                               heyəti ilə hesablaşmalar  
                                                                                          76 Müxtəlif debitor və kreditor- 
                                                                                               larla hesablaşmalar  

                                   
 

95 № -Lİ «UZUNMÜDDƏTLİ BORCLAR» HESABI 
 
   95 № -li «Uzunmüddətli borclar» hesabı bir ildən artıq müddətə, milli və xarici 

valyuta ilə ölkə daxilindəki və xaricdəki borc verənlərə (banklardan başqa) onlardan 
alınmış kreditlər və digər cəlb olunmuş vəsaitlər üzrə hesablaşmaların vəziyyəti haqqında 
məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   Vəsaitlərin borc verənlərdən (banklardan başqa) daxil olması, pul vəsaitlərini 
uçota alan və ya əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar hesabının debetində 
və 95 № -li «Uzunmüddətli borclar» hesabının kreditində əks etdirilir. Müəssisənin verdiyi 
veksellərlə təmin olunmuş borc verənlərə olan borclar 95 № -li «Uzunmüddətli borclar» 
hesabından silinməyərək analitik uçotda ayrıca uçota alınır. 

   Müəssisə tərəfindən vəsaitlərin cəlb edilməsi orta və uzunmüddətli qiymətli 
kağızların nominal dəyərindən artıq qiymətə satışı yolu ilə həyata keçirilirsə, qiymətli 
kağızların satış və nominal dəyərləri arasındakı fərq 83 № -li «Gələcək dövrlərin gəlirləri» 
hesabının kreditində uçota alınmalı, sonra isə obərabər məbləğdə həmin hesabdan 80 № 
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-li «Mənfəət və zərər» hesabına silinir. İllik ayırmaların məbləği göstərilən fərqin 
həcmindən və müəssisənin buraxdığı qiymətli kağızların müddətindən asılı olaraq 
hesablanır. 

   Alınmış kreditlər və digər cəlb edilmiş vəsaitlər üzrə faizlər hissə-hissə ödənildikcə 
uçotda pul vəsaitlərini uçota alanhesabların kreditində (95 № -li «Uzunmüddətli borclar» 
hesabından başqa), ödəniş mənbələrini uçota alan hesabların debetində əks etdirilir. 
Alınmış kreditlər və digər cəlb edilmiş vəsaitlər üzrə faizlər hesablandıqca uçotda 95 № -li 
«Uzunmüddətli borclar» hesabının kreditində və ödəniş mənbələrini uçota alan 
hesabların debetində əks etdirilir. Hesablanmış faiz məbləğləri ayrıca uçota alınır. 

   Alınmış kreditlər qaytarılan (ödənilən) zaman 95 № -li «Uzunmüddətli borclar» 
hesabının debetinə, pul vəsaitlərini uçota alan hesabların kreditinə yazılışlar edilir. 

   95 № -li «Uzunmüddətli borclar» hesabı üzrə analitik uçot borc verənlər və 
reditlərin ödənilmə müddətləri üzrə aparılır. 

                           
95 № -li «Uzunmüddətli borclar» hesabı aşağıdakı 

hesablarla müxabirələşdirilir: 
    
        Debet üzrə                                                                     Kredit üzrə  

        51 Hesablaşma hesabı                                                50 Kassa 
                                                                                             51 Hesablaşma hesabı 
                                                                                             73 Sair əməliyyatlar üzrə işçi 
                                                                                                   heyəti ilə hesablaşmalar  
                                                                                             76 Müxtəlif debitor və kreditor- 
                                                                                                  larla hesablaşmalar  

 
96 № -Lİ «MƏQSƏDLİ MALİYYƏLƏŞMƏLƏR VƏ DAXİLOLMALAR» 

HESABI 
 

   96 № -li «Məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar» hesabı məqsədli tədbirlərin 
həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlərin ( digər müəssisələrdən daxil olmuş 
vəsaitlərin; dövlət orqanlarının maddi yardımlarının və s.) hərəkəti haqqında məlumatları 
ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   Bu və ya digər tədbirlərin maliyyələşdirilməsi mənbəyi kimi alınmış məqsədli 
vəsaitlər 96 № -li «Məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar» hesabının kreditində əks 
etdirilir. Göstərilən məqsədli maliyyələşdirmə mənbələrinin hansı vəsaitlər hesabına 
yaradılmasından asılı olaraq, pul vəsaitlərini uçota alan hesablar yaxud 76 № -li «Müxtəlif 
debitor və kreditorlarla hesablaşmalar» hesabı ilə müxabirələşdirilməklə yazılış aparılır. 

   96 № -li «Məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar» hesabının debetinə müvafiq 
hesabların kreditindən bu və ya digər tədbirlərə sərf edilmiş məbləğlər silinir. 

   96 № -li «Məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar» hesabının analitik uçotu 
məqsədli vəsaitlərin təyinatı və daxilolma mənbələri üzrə aparılır. 

 
96 № -li «Məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar» hesabı aşağıdakı 

hesablarla müxabirələşdirilir: 
       
      Debet üzrə                                                                             Kredit üzrə  

        08 Kapital qoyuluşları                                                  50 Kassa 
        10 Materiallar                                                               51 Hesablaşma hesabı 
        12 Azqiymətli və tezköhnələn                                      52 Valyuta hesabı 
             əşyalar                                                                     55 Banklarda olan xüsusi he- 
        13 Azqiymətli və tezköhnələn                                            sablar 
             əşyaların köhnəlməsi                                               76 Müxtəlif debitor və kreditor- 
        14 Maddi sərvətlərin yenidən-                                            larla hesablaşmalar  
             qiymətləndirilməsi 
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        19 Alınmış sərvətlər üzrə əlavə 
             dəyər vergisi 
        20 Əsas istehsalat 
        26 Ümumtəsərrüfat xərcləri 
        29 Xidmətedici istehsalat və 
             təsərrüfatlar 
        50 Kassa  
        51 Hesablaşma hesabı 
        52 Valyuta hesabı 
        55 Banklarda olan xüsusi he- 
             sablar 
        57 Yolda olan köçürmələr 
        69 Sosial sığorta və təminat  
             üzrə hesablaşmalar  
        70 Əməyin ödənişi üzrə işçi  
             heyəti ilə hesablaşmalar  
        71 Təhtəlhesab şəxslərlə hesab- 
             laşmalar 
        76 Müxtəlif debitor və kreditor- 
             larla hesablaşmalar  

 

97 № -Lİ «İCARƏ ÖHDƏLİKLƏRİ» HESABI 
 

   97 № -li «İcarə öhdəlikləri» hesabı uzunmüddətli icarəyə verilmiş əsas vəsaitlərə 
görə icarəyə verənlərlə hesablaşmaların vəziyyəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu hesab icarədar müəssisələr tərəfindən istifadə olunur. 

   Müddəti qurtardıqdan sonra yaxud qurtarmamış icarə müqaviləsində (yaxud 
icarəyə erən və icarədar arasındakı əlavə razılaşmada) nəzərdə tutlmuş satınalma 
qiyməti ödənilməklə icarədarın mülkiyyətinə keçən obyektlər uzunmüddətə icarə edilmiş 
əsas vəsaitlərə aid edilir. 

   Uzunmüddətli icarə şərti ilə müssisəyə daxil olmuş əsas vəsaitlərə görə icarəyə 
verənə olan borc 03 № -li «Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər» hesabı ilə 
müxabirələşdirilməklə, 97 № -li «İcarə öhdəlikləri» hesabının kreditində əks etdirilir. 

   Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin istifadəsinə görə icarəyə 
verənə çatası məbləğin ödənməsi 97 № -li «İcarə öhdəlikləri» hesabının debetinə və pul 
vəsaitlərini uçota alan hesabların kreditlərində əks etdirilir. Uzunmüddətli icarə müqaviləsi 
üzrə hesablanmış faiz məbləği 81 № -li «Mənfəətin istifadəsi» hesabı ilə 
müxabirələşdirilməklə 97 № -li «İcarə öhdəlikləri» hesabının kreditində əks etdirilir. 

   97 № -li «İcarə öhdəlikləri» hesabının analitik uçotu ayrı-ayrı icarəyə verənlər üzrə 
aparılır. 

 

97 № -li «İcarə öhdəlikləri» hesabı aşağıdakı 
hesablarla müxabirələşdirilir: 

     
        Debet üzrə                                                                   Kredit üzrə  

         03 Uzunmüddətə icarəyə götü-                              03 Uzunmüddətə icarəyə götü- 
              rülmüş əsas vəsaitlər                                              rülmüş əsas vəsaitlər 
         50 Kassa                                                                 81 Mənfəətin istifadəsi 
         51 Hesablaşma hesabı                                           88 Bölüşdürülməmiş mənfəət 
         52 Valyuta hesabı                                                        (ödənilməmiş zərər) 
         55 Banklarda olan xüsusi he- 
              sablar 

                                                           
BALANSARXASI HESABLAR 

 
   Balansarxası hesablar müəssisəyə məxsus olmayan, lakin müvəqqəti onun 
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istifadəsində, yaxud sərancamında (icarəyə gtürülmüş əsas vəsaitlər, məsuliyyətli 
mühavizədə, təkrar istehsalda və s. olan maddi sərvətləri) olan qiymətlilərin, şərti hüquq 
və öhdəliklərin mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək, həmçinin 
ayrı-ayrı təsərrüfat əməliyyatlarına nəzarət etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   Göstərilən qiymətlilərin mühasibat uçotu sadə sistem üzrə aparılır. 
   

001 № -Lİ «İCARƏYƏ GÖTÜRÜLMÜŞ ƏSAS VƏSAİTLƏR» HESABI 
 

   001 № -li «İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər» hesabı müəssisənin icarəyə 
götürdüyü əsas vəsaitlərin mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatları 
ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur (03 № -li «Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş 
əsas vəsaitlər» balans hesabında uçota alınan uzun müddətə icarəyə götürülən əsas 
vəsaitlərdən başqa). 

   İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər, 001 № -li «İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər» 
hesabında, icarə müqavilələrində göstərilmiş qiymətlə uçota alınır. 

   001 № -li «İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər» hesabı üzrə analitik uçot icarəyə 
verənlər və icarəyə götürülən hər bir əsas vəsait obyekti üzrə aparılır(icarəyə 
verənininventar nömrələri üzrə). Xaricdə yerləşən, icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər 001 
№ -li «İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər» hesabında ayrıca uçota alınır. 

    
002 № -Lİ «MƏSULİYYƏTLİ MÜHAVİZƏYƏ QƏBUL EDİLMİŞ 

MAL-MATERİAL QİYMƏTLİLƏRİ» HESABI 
 

   002 № -li «Məsuliyyətli mühavizəyə qəbul edilmiş mal-material qiymətliləri» hesabı 
məsuliyyətli mühavizəyə qəbul edilmiş mal-material qiymətlilərininmövcudluğu və hərəkəti 
haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

   Müəssisələr-malalanlar 002 № -li «Məsuliyyətli mühavizəyə qəbul edilmiş mal-ma-
terial qiymətliləri» hesabında mühavizəyə qəbul edilmiş qiymətliləri aşağıdakı hallarda 
uçota alınır. 

   - müəssisə tərəfindən qanuni əsaslarla ödəmə tələbnaməsinin akseptindən və 
onun ödənişindən imtina edilmiş mal-material qiymətliləri malsatanlardan alındıqda; 

   - müqavilə şərtinə görə dəyəri ödənilənədək istifadə edilməsi qadağan olunmuş, 
dəyəri ödənilməmiş mal-material qiymətliləri malsatanlardan alındıqda; 

   - digər səbəblər üzrə mal-material qiymətliləri məsuliyyətli mühavizəyə qəbul 
edildikdə. 

   Müəssisələr-malsatanlar dəyəri malalanlar tərəfindən ödənilmiş, müstəsna olaraq 
məsuliyyətli mühavizədə saxlanılmış, mühavizə qəbzləri ilə sənədləşdirilən, lakin 
müəssisədən asılı olmayan səbəblər üzündən aparılmayan mal-material qiymətlilərini 002 
№ -li «Məsuliyyətli mühavizəyə qəbul edilmiş mal-material qiymətliləri» hesabında uçota 
alınır. 

   Mal-material qiymətliləri 002 № -li «Məsuliyyətli mühavizəyə qəbul edilmiş mal-
material qiymətliləri» hesabında təhvil-təslimaktları və ya ödəmə tələbnamələrində 
nəzərdə tutulmuş qiymətlərlə uçota alınır. 

   002 № -li «Məsuliyyətli mühavizəyə qəbul edilmiş mal-material qiymətliləri» hesabı 
üzrə analitik uçot, müəssisələr-sahibkarlar, mal-materialların növü, çeşidi və saxlama 
yerləri üzrə aparılır. 
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003 № -Lİ «EMALA QƏBUL EDİLMİŞ MATERİALLAR» HESABI 
 

   003 № -li «Emala qəbul edilmiş materiallar» hesabı müəssisələr-istehsalçılar 
tərəfindən ödənilməyən, sifarişçinin emala qəbul edilmiş(öz materialından hazırlanmış) 
xammal və materiallarının mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatları 
ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.xammal və materialların emalı, yaxud 
tamamlanması üzrə məsrəflərinin uçotu bunula əlaqədar məsrəfləri əks etdirən istehsal 
məsrəflərini uçota alan hesablarda aparılır (sifarişçinin xammal və materialların dəyəri 
çıxılmaqla). 

   Sifarişçinin emala qəbul edilmiş xammal və materialları 003 № -li «Emala qəbul 
edilmiş materiallar» hesabında, müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş qiymətlərlə uçota alınır. 

   003 № -li «Emala qəbul edilmiş materiallar» hesabı üzrə analitik uçot sifarişçilər, 
xammal və materialların növü, çeşidi və onların saxlanma yerləri üzrə aparılır. 

 
004 № -Lİ KOMİSİYAYA QƏBUL EDİLMİŞ MALLAR» HESABI 

 
   004 № -li «Komisiyaya qəbul edilmiş mallar» hesabı müqavilə əsasında komisiya-

ya qəbul olunmuş malların mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu hesab müəssisələr – komissionerlər tərəfindən istifadə olunur. 

   004 № -li «Komisiyaya qəbul edilmiş mallar» hesabı üzrə analitik uçot malların 
növləri və müəssisələr (şəxslər) komitentlər üzrə aparılır. 

 
005 № -Lİ «QURAŞDIRILMAĞA QƏBUL EDİLMİŞ AVADANLIQLAR» 

HESABI 
 

   005 № -li «Quraşdırılmağa qəbul edilmiş avadanlıqlar» hesabı podratçı təşkilatın 
sifarişçilərdən quraşdırmaq üçün aldığı bütün növ avadanlıqların mövcudluğu və hərəkəti 
haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu hesab müəssisələr 
– podratçılar tərəfindən istifadə olunur.  

   Avadanlıqlar 005 № -li «Quraşdırılmağa qəbul edilmiş avadanlıqlar» hesabında 
sifarişçi tərəfindən müşayətedici sənədlərdə göstərilən qiymətlərlə uçota alınır. 

   005 № -li «Quraşdırılmağa qəbul edilmiş avadanlıqlar» hesabı üzrə analitik uçot 
ayrı-ayrı obyektlər, yaxud aqreqatlar üzrə aparılır.  

 
006 № -Lİ «CİDDİ HESABAT BLANKLARI» HESABI 

 
   006 № -li «ciddi hesabat blankları» hesabı mühavizədə olan və təhtəlhesab 

verilən ciddi hesabat blanklarının – qəbz kitabçaları, vəsiqə blankları, diplomlar, müxtəlif 
abonementlər, talonlar, biletlər, mal-müşayətedici sənədlərin blankları və s. – mövcudluğu 
və hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

   ciddi hesabat blanklarına aid edilən sənədlərin siyahısı, onların saxlanma və 
istifadə qaydası müəssisə tərəfindən müəyyənləşdirilir. 

   ciddi hesabat blankları 006 № -li «ciddi hesabat blankları» hesabında şərti 
qiymətlərlə uçota alınır. 

   006 № -li «ciddi hesabat blankları» hesabı üzrə analitik uçot blankların hər bir 
növü və onların saxlanma yerləri üzrə aparılır. 

 
007 № -Lİ «ZƏRƏRƏ SİLİNMİŞ ÜMİDSİZ DEBİTOR BORCLARI» HESABI 

 
   007 № -li «Zərərə silinmiş ümidsiz debitor borcları» hesabı borcluların ödəmə 

qabiliyyətinin olmaması nəticəsində zərərə silinmiş debitor borcları haqqında haqqında 
məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu borc borclunun əmlak 
vəziyyəti dəyişdiyi halda onun tutulması mümkünlüyünü müşahidə etmək üçünsilindiyi 
andan beş ilərzində balans arxasında uçota alınır. 
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   Əvvələr zərərə silinmiş borcların tutulmasından daxil olmuş məbləğlər 80 № -li 
«Mənfəət və zərər» hesabı ilə müxabirələşdirilməklə 50 № -li «Kassa» hesabının, 51 № -
li «Hesablaşma hesabı», yaxud 52 №-li «Valyuta hesabı» nın debetində əks etdirilir.eyni 
zamanda göstərilən məbləğlər 007 № -li «Zərərə silinmiş ümidsiz debitor borcları» 
hesabının kreditinə yazılır. 

   007 № -li «Zərərə silinmiş ümidsiz debitor borcları» hesabı üzrə analitik uçot 
borcları zərərə silinmiş hər bir borclu və zərərə silinmiş hər bir borc üzrə aparılır. 

 
008 № -Lİ «ALINMIŞ ÖDƏNİŞLƏRİN VƏ ÖHDƏLİKLƏRİN TƏMİNATI» 

HESABI 
 

   008 № -li «Alınmış ödənişlərin və öhdəliklərin təminatı» hesabı öhdəlik və 
ödənişlərin yerinə yetirilməsinin təmin edilməsinə alınmış zəmanətlərin, habelə başqa 
müəssisələrlə konsiqnasiyaya verilmiş mallara görə alınmış təminatların mövcudluğu və 
hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

   Zəmanətdə məbləğ göstərilmədikdə, həmin məbləğ mühasibat uçotu üçün 
müqavilə şərtlərinə əsasən müəyyən edilir. 

   008 № -li «Alınmış ödənişlərin və öhdəliklərin təminatı» hesabında uçota alınmış 
təminatlərın məbləği, borclar ödənildikcə silinir. 

   008 № -li «Alınmış ödənişlərin və öhdəliklərin təminatı» hesabı üzrə analitik uçot 
hər bir alınmış təminat üzrə aparılır. 

 
009 № -Lİ «VERİLMİŞ ÖDƏNİŞLƏRİN VƏ ÖHDƏLİKLƏRİN TƏMİNATI»                                                                         

HESABI 
 

   009 № -li «Verilmiş ödənişlərin və öhdəliklərin təminatı» hesabı öhdəliklərin və 
ödənişlərin yerinə yetirilməsinin təmin edilməsinə verilmiş zəmanətlərin mövcudluğu və 
hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

   Zəmanətdə məbləğ göstərilmədikdə həmin məbləğ onun mühasibat uçotu üçün 
müqavilə şərtlərinə əsasən müəyyən edilir. 

   009 № -li «Verilmiş ödənişlərin və öhdəliklərin təminatı» hesabında uçota alınan 
təminatların məbləği borclar ödənildikcə silinir. 

   009 № -li «Verilmiş ödənişlərin və öhdəliklərin təminatı» hesabıı üzrə analitik uçot 
hər bir verilmiş təminat üzrə aparılır. 

 
014 № -Lİ «MƏNZİL FONDUNUN KÖHNƏLMƏSİ» HESABI 

 
   014 № -li «Mənzil fondunun köhnəlməsi» hesabı» hesabı mənzil fondu üzrə 

köhnəlmə məbləğlərinin mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mənzil fondu obyektləri üzrə köhnəlmə ilin axırında əsas 
fondların tam bərpasına amortizasiya ayırmalarının müəyyən olunmuş normaları üzrə 
hesablanır. 

   Ayrı-ayrı mənzil fondu obyektlərinin xaricolması zamanı (satışı, əvəzsiz olaraq 
verilməsi və s. daxil olmaqla) onlar üzrə köhnəlmə məbləği 014 № -li «Mənzil fondunun 
köhnəlməsi» hesabı» hesabından silinir. 

   014 № -li «Mənzil fondunun köhnəlməsi» hesabı» hesabı üzrə analitik uçot hər bir 
mənzil fondu obyekti üzrə aparılır. 
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015 № -Lİ «ZAHİRƏN ABADLIQ OBYEKTLƏRİNİN VƏ DİGƏR BU KİMİ 

OBYEKTLƏRİN KÖHNƏLMƏSİ» HESABI 
 

   015 № -li «Zahirən abadlıq obyektlərinin və digər bu kimi obyektlərin köhnəlməsi» 
hesabı zahirən abadlıq obyektləri və digər bu kimi obyektlər üzrə (meşə təsərrüfatı, yol 
təsərrüfatı, gəmiçilikdən xüsusiləşdirilmiş qurğular və s.) köhnəlmə məbləğlərinin 
mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Zahirən abadlıq obyektləri və digər bu kimi obyektlər üzrə köhnəlmə ilin 
axırında əsas fndların tam bərpasına amortizasiya ayırmalarının müəyyən olunmuş 
normaları üzrə hesablanır. 

   Ayrı-ayrı zahirən abadlıq obyektləri və digər bu kimi obyektlərin xaric olması 
zamanı (satışı, əvəzsiz olaraq verilməsi və s.) onlar üzrə köhnəlmə məbləği 015 № -li 
«Zahirən abadlıq obyektlərinin və digər bu kimi obyektlərin köhnəlməsi» hesabından 
silinir. 

   015 № -li «Zahirən abadlıq obyektlərinin və digər bu kimi obyektlərin köhnəlməsi» 
hesabı üzrə analitik uçot hər bir obyekt üzrə aparılır. 
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b) MÜHASİBAT HESABLARIN 
MÜXABİRƏLƏŞDİRİLMƏSİ QAYDASI 

 
Müxabirələşdi- 
rilən hesablar № Əməliyatın adı 

debet kredit 
Əlavə qeyd 

 1                            2 3 4                             5 
 
                                                             ƏSAS VƏSAİTLƏR  
             
               Əsas vəsaitlər hesabı 01 № -li aktiv hesabdır və onun uçotu əsasən  
               13 № -li jurnal-orderdə aparılır. 
 
1. ƏSAS VƏSAİTLƏRİN DAXİL OLMASI 
1. Gələcəkdə alınma hüququ ilə  
    uzunmüddətə icarəyə götürülmüş 
    əsas vəsaitlərin dəyəri tam 
    ödənildikdən sonra özünün xüsusi 
    vəsaitinə aid edildikdə                             01        03           İcarəyə verənlə bağlanan 
                                                                                               müqavilə qiymətlərinə uy- 
                                                                                               ğun olaraq: D. 03 - K. 97; 
                                                                                               köhnəlmə D. 20 və s. K. 02; 
                                                                                                                  D. 97- K. 51 
2. Kapital qoyuluşları qaydasında 
    başa çatdırılmış tikintilər 
    (tikinti, genişləndirmə, yenidən- 
    qurma, yeni texnikanın tətbiqi  
    və s.), əsas vəsaitlərin tərkibinə  
    daxil edilərək istismara verildikdə            01         08          Tikinti podrat üsulu ilə  
                                                                                                aparıldıqda: D. 08 – K. 60;  
                                                                                                tikinti təsərrüfat üsulu ilə 
                                                                                                aparıldıqda: 
                                                                                                D. 08 – K. 02, 07, 10, 13, 60,  
                                                                                                65, 69 və başqaları 
3. Yeni işə salınmış obyektlərin 
    ilkin dəyərinə sifarişçinin 
    əlavə xərcləri aid edildikdə                       01        08              
 
 
4. Əldə edilmiş (alınmış) təzə 
    və istismarda olmuş əsas  
    vəsaitlər (ƏDV-dən başqa 
    alınma xərcləri də daxil  
    olmaqla) mədaxil edildikdə                       01        08           Eyni zamanda: 
                                                                                                D. 08 – K. 60; 
                                                                                                D. 19 – K. 60 – ƏDV 
5. Texniki ədəbiyyatlar əldə  
    edildikdə (alındıqda)                                 01        88           Eyni zamanda: 
                                                                                                D. 26 – K. 60, 71, 76 
 
6. İnventarizasiya (yoxlama) 
    zamanı aşkar edilmiş (qeydə 
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    alınmamış) əsas vəsaitlər  
    qiymətləndirilərək mədaxil 
    edildikdə                                                  01          88         Eyni zamanda qiymətlən- 
                                                                                               dirilmiş məbləğə köhnəlmə 
                                                                                               hesablandıqda:D. 88 – K. 02 
 
7. Tikinti təşkilatlarında istis- 
    mara verilmiş müvəqqəti  
    (titullu) bina və qurğular 
    mədaxil edildikdə                                     01          30         Eyni zamanda: 
                                                                                                D. 30 – K. başqaları 
                                                                                                D. 26 – K. 89; 
                                                                                                D. 89 – K. 02 yazılışları da 
                                                                                                aparılır 
 
8 ATƏ-lər (azqiymətli və tez- 
   köhnələn əşyalar) əsas vəsait- 
   lərin tərkibinə daxil edildikdə            01        12      Köhnəlməsinə D. 80 – K. 02; 
                                                                                                D. 13 – K. 80 yazılışları edilir 
 
 
9. Təsisçilərin (səhmdarların) öz  
    öhdəlikləri hesabına müəssisəyə 
    nizamnamə kapitalı kimi qoy- 
    duqları əsas vəsaitlər mədaxil 
    edildikdə (alınmış səhmlər 
    hesabına)                                                 01         75          Nizamnamə kapitalı kimi 
                                                                                                qeydə alındıqda:D.75 – K. 85 
 
 
10. Hüquqi və fiziki şəxslərdən 
      əvəzsiz alınmış əsas vəsaitlər 
      mədaxil edildikdə                                   01        87         İstehsal təyinatlı əsas vəsait- 
                                                                                              lər -87 «əlavə kapitalı» 
hesabı.  
                                                                                              Qeyri-istehsal təyinatlı əsas  
                                                                                              vəsaitlər 88 (Sosial sferaların 
                                                                                              fondu) subhesabı 
11. Büdcə təxsisatları hesabına  
      qurulmuş və ya alınmış əsas 
      vəsaitlər mədaxil edildikdə                      01      87,         İstehsal təyinatlı əsas vəsaitlər  
                                                                                88           -87 «əlavə kapitalı» hesabı. 
                                                                                               Qeyri-istehsal təyinatlı əsas 
                                                                                               vəsaitlər 88 (Sosial sferaların 
                                                                                               fondu) subhesabı 
                                                                                               Eyni zamanda: 
                                                                                               alınmış büdcə təxsisatına 
                                                                                               D. 51, 52, 55 və  
             başqaları- K.96, D.08-K. 

                                                                                     51, 52, 55 və başqaları; 
                                                                                               D.96-K. 08 
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12. Cavan heyvanlar əsas sürü- 
      nün tərkibinə keçirildikdə                       01         08          Eyni zamanda: 
                                                                                                08-K. 11 
 
13. Əsas vəsaitlərin daxili                            01         01 
       hərəkəti  
 
14. Əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsi        01         87         İstehsal təyinatlı əsas 
                                                                                  88         vəsaitlər- 87№-li «əlavə  
           kapital» hesabı  
                                                                                               Qeyri istehsal təyinatlı əsas  
                                                                                               vəsaitlər    
                                                                                  88         (Sosial sfera-ların fondu) sub- 
                                                                                                hesabı. 
  2.  Əsas vəsaitlər sıradan çıxarıldıqda: 
1. Əsas vəsaitlər verildikdə: 

uzunmüddətli maliyyə qoyuluşlarına      06        01          (təzə əsas vəsaitlər) 
                                                                            
                                                               47        01          istismarda olan əsas vəsaitlər 

 
        uzunmüddətli icarəyə                            09        01         təzə əsas vəsaitlər ilk dəyəri ilə 
 
                                                                      47        01         müqavilə qiyməti ilə  
                                                                                               verilən əsas vəsaitlər. 
 
Qeyd. 47-ci hesabdan istifadə edən zaman eləcə də aşağıdakı  yazılışlar aparılır: D. 02-K.47; D. 47-K. 
 68-vergi; D.47-K.83- fərq; D. 83-K.80-  divident və ya faiz alındıqda. 
 
2. Əsas vəsaitlər satıldıqda                           47        01          Eyni  zamanda: 

         D.02-K.47-köhnəlmə; 
         D.76-K. 47; 

                                                                                                                    D.47-K.68; 
                                                                                                 D.47-K.80 
 
 3. Əsas vəsaitlər silindikdə                           47        01          Eyni zamanda: 
                                                                                                 D.02-K.47; 
                                                                                                 D.47-K.30-sökülmə xərclər 
                                                                                                 D.47-K.30-sökülmə xərclər 
                                                                                                 D.10.12-K.47 
                                         D.80-K.47 
4. İstismarda olan əsas  
    vəsaitlər ATƏ-yə  (az 
    qiymətli və tezköhənələn 
    əşyalar sırasına)                                                                  
    keçirildikdə:                                                 12        01          Köhnəlməsinə: 
                                                                                                  D.80-K.13; 
                                                                                                  D.02-K.80    
   anbarda olan                                                12        01          Eyni zamanda: 
                                                                                                  D.02-K.80 
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    5. Bədbaxt hadisə  nəticəsində  
        səhmdar cəmiyyətlərinin  
        əsas vəsaitlərinin silinməsi                 40             01         Eyni zamanda: 
                                                                                                 D.02-K.47; 
                                                                                                 D.47-K.30; 
                                                                                                 D.10-K.47; 
                                                                                                 D.86-K.47 
   6.  Başqa müəssisə və  
        təşkilatlara əsas vəsaitlər 
        əvəzsiz olaraq verildikdə                     47            01        Eyni zamanda: 
                                                                                                 D.02-K.47;  
                                                                                                 DT87-K.47; 
                                                                                                 D.88-K.47 

 
Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (AMORTİZASİYA) 

 
02 №-li hesab – passivdir, onun uçotu əsasən 10 №-li jurnal- 
orderdə aparılır 

 
1    Artan köhnəlmə məbləğləri  
1. İtifadədə olan əsas vəsaitlərə  

köhnəlmə (amortizasiya) 
hesablandıqda: 
 
əsaslı tikintidə                                       08          02 

 
 istehsalatda                                          20,         02 
                                                              23, 
                                                              25 
 
 ümumtəsərrüfatda                                26          02 
 
 qeyri –istehsal sahələrində  
 (yaşayış, sosial, mədəni-məişət 
 obyektlərində, komunal təsər- 
rüfatlarda)                                              29         02                    Sonra: 

             D.88-K.29 
      məhsulun yüklənmə  prosesində  
      (sərgilərə, yarmarkalara xidmət 
      edən əsas vəsaitlər üçün)                      26,        02 
                                                                     43, 
                                                                     44 
 
      anbar təsərrüfatında                               44         02 
 
2. İcarəyə verilmiş əsas vəsaitlərin 

ayrı-ayrı obyektlərinə 
köhnəlmə hesablandıqda:                       80         02 
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3. Əsas vəsaitlərin yenidən qiymət- 

ləndirilməsi  zamanı köhnəlmə 
məbləğlərinə  tətbiq edilən  
əmsallar nəticəsində  yaranan  
köhnəlmə  artımına                                 88         02              Eyni zamanda: 

                                                                                  87              D.01-K.88,87 
 
4. Uzun müddətə icarəyə alınmış 

əsas vəsaitlərin özünün xüsusi 
əsas vəsaitlərinin sırasına  
keçirilən zaman köhnəlmə 
məbləğinə                                               02         02             
                                                                                                                      
                                                                                                                     

2. Azalan köhnəlmə məbləğləri: 
 
1. Əsas vəsaitlər sırasından çıxan  
      zaman silinən köhnəlmə məbləğləri     02          47             Eyni zamanda: 

                                                                                               D. 47-K.01 
                                                                                               (01 №-li hesaba bax) 
 
 

UZUN MÜDDƏTLİ  İcARƏYƏ  GÖTÜRÜLMÜŞ ƏSAS VƏSAİTLƏR 
03 №-li  hesab aktivdir, onun uçotu  əsasən 13 №–li jurnal – orderdə aparılır. 

 
1. Razılaşdırılmış qiymətlə  

alınma hüququ ilə  uzun 
müddətli icarəyə götürülmüş 
əsas vəsaitlər mədaxil edildikdə            03          97               Köhnəlməsinə: 
                                                                                                D.20 və başqaları-K.02 

2. İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər 
alındıqdın sonra özünün  xüsusi  
vəsaitəlri sırasına  keçirildikdə                01         03 

 
3. İcarəyə  götürülmüş əsas vəsaitlər  
      icarəverənə  qaytarılan zaman  
      edilən yazılışlar: 
      hesablanmış köhnəlmə  məbləği 
      
    icarə haqqına bərabər olduqda                 02         03 
                                                                       97         03 

 
     köhnəlmə məbləği icarə 
     haqqından  az olduqda                              47        03 
                                                                        02        47 
                                                                        97        47 
                                                                        88        47 
 
 
Qeyd. Əgər müqavilədə icarə faizinin  məbləği ayrıca qeyd olunmuşsa, onda onun  ödən-ilməsi  belə  
yazılışla əks olunur: D.88-K.76 və D.76-K.51 
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Qeyri-maddi aktivlər 

 
04№-li hesab aktivdir, onun uçotu əsasən 13 №-li jurnal-orderdə aparılır. 

 
1  Qeyri-maddi aktivlərin daxil olması 
 
1. Qeyri-maddi  aktivlər (torpaq 
    sahələrindən, təbii ehtiyatlardan, 
    potentlərdən, lisenziyalardan, «nou-hau»,  
    proqram məmulatlarından istifadə 
    hüququ, inhisar hüququ və  imtiyazlar, 
    müəssisələrin dövlət qeydiyyatı daxil  
    olmaqla təşkilati xərclər, ticarət  
    markaları, əmtəə nişanları və i.a)  
    mədaxil edildikdə                                         04           60, 
                                                                                        71, 
                                                                                        76                                  
2. Təsisçilərin (iştirakçıların)  
     müəssisənin nizamnamə  
     kapitalına qoyduqları paylar  
     hesabına alınan qeyri-maddi  
     aktivlər mədaxil  edildikdə                           04           75          Nizamnamə kapitalı kimi  
                                                                                                      qeydə alındıq da:  
     D. 75-K. 85 
 
3.  Əvəzsiz olaraq alınan qeyri-maddi 
     aktivlər mədaxil edildikdə                           04           88 
 
4. Əsas vəsaitlərdən istifadə hüququnun 

əldə edilməsi (alıması)                                04           76          Eyni zamanda:                                        
                                                                                                       D.76-K-51 
5. Nizamnamə kapitalına qoyuluş 
     kimi əsas vəsaitlərdən  istifadə  
     hüququnun əldə edilməsi  
       
       2 Qeyri-maddi aktivlərin sıradan çıxması: 

   
  1.Təzə (istifadə olunmamış) 
           
      qeyri-maddi aktivlər başqa 
      müəssisənin nizamnamə kapitalına 
      qoyulmuş kimi verildikdə                             06           04 
 
   2. Müqavilə qiyməti ilə qeyri- 
       maddi aktivlər qoyulmuş kimi 
      verildikdə                                                     48            04          Eyni zamanda 

                                                                                                   D.05-K.48; 
                                                                                                   D.06-K.48; 
                                                                                                   D.48-K.83-fərq 
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3.Yeni qeyri-maddi aktivlər  
    qiymətli kağızlara dəyişdirildikdə                   58        04 
 
4. Qeyri –maddi aktivlər satıldıqda                    48         04         Eyni zamanda: 
                                                                                                    D.05-K.48; 
                                                                                                    D.76-K.48; 
                                                                                                    D.48-K.68; 
                                                                                                    D.48-K.80; 
                                                                                                    D.51-K.76 
  
5. Qeyri-maddi aktivlər silindikdə                      48         04        Eyni zamanda: 
                                                                                                   D.05-K.48; 
                                                                                                   D.80-K.48; 
 
6. Qeyri-maddi aktivlər təmənnasız 
    verildikdə                                                       48         04        Eyni zamanda:                                                                                                

                                                                                             D.05-K.48; 
                                                                                             D.48-K.68; 
                                                                                             D.88-K.48 
 
 

QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏRİN KÖHNƏLMƏSİ (AMORTİZASİYASI) 
 

05№-li passividir, onun uçotu əsasən 10 №-li  jurnal-orderdə aparılır. 
 

1. İstifadə  olunan qeyri-maddi 
     aktivlərə köhnəlmə  (amortizasiya) 
     hesablandıqda:                             
 
     əsaslı tikintidə                                               08         05 
 
     istehsalatda                                                  20         05 
                                                                                             
                                                                                       23 
                                                                                       25 
                                                                                       26 
                                                                                       44 
 
       qeyri-istehsal sahəsində 
       (sferasında)                                                 29        05 
 
 2. Qeyri-maddi aktivlər sıradan 
       çıxan zaman köhnəlmə məb- 
       ləği silindikdə                                               05        48        Qalan yazılar üçün   
                                                                                                    qeyri-maddi aktiv-                                                                                                                               
                                                                                                    lərin sıradan çıxması  

                        bölməsinə bax 
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UZUNMÜDDƏTLİ  MALİYYƏ QOYULUŞLARI 
06 №-li hesab-aktivdir, onun uçotu əsasən 8№-li jurnal-orderdə aparılır. 

 
1 Qoyuluşların artımı 
 
1. Pul şəklində uzunmüddətli 
    (bir ildən çox dövrə) qoyuluşlar: 
 
    başqa müəssisələrin nizamnamə 
    kapitalına                                                 06            51, 
                                                                                    52 
 
    qiymətli  kağızların alınmasına                 06            51, 
                                                                                     52 
 
    təqdim edilmiş istiqrazların 
    ödənişinə                                                 06            51, 
                                                                                     52 
 
    depozitə                                                   06            51, 
                                                                                     52 
2. Başqa müəssisələrin nizam- 
    namə kapitalına, eləcə də  
    material ehtiyatları şəklin- 
    də qiymətli kağızlar əvəzinə 
    uzunmüddətli qoyuluşlar: 
 
a) təzə (uçot dəyəri ilə)- 
     əsas vəsaitlər                                          06            01 
 
    materiallar, avadanlıqlar, 
    mallar, hazır məhsullar                             06            07, 
                                                                                     10, 
                                                                                     40, 
                                                                                     41 
    başa çatdırılmamış tikinti və  
    istehsalat                                                   06           08, 
                                                                                      20 
  b) istismarda olmuş və ya başqa 
       qiymətlə-  
 
      -əsas vəsaitlər                                          06          47          Eyni zamanda: 
                                                                                                   D.47-K.01; 
                                                                                                   D.02-K.47; 
                                                                                                   D.47-K.83 
      materillar, avadanlıqlar, 
      mallar, hazır məhsullar, 
      başa çatdırılmış tikinti 
      və istehsalat                                              06          48          Eyni  zamanda: 
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                                                                                                    D.48-K.07,08,10, 
                                                                                                    20,40,41; 
                                                                                                    D.48-KT.83 
 
      qeyri-maddi  aktivlər                              06           48             Eyni zamanda: 
                                                                                                    D.48-K.04; 
                                                                                                    D.05-K.48; 
                                                                                                    D.48-K.83 
 
3. Müəssisədə əks olunur: 
 
İştirakçıdan qoyuluşlar he- 
sabına alınmış qiymətli kağız- 
lar                                                                06            75          Eyni zamanda: 
                                                                                                  D.75-K.85 
 
qoyulmuş kimi  əsas 
vəsaitlərdən istifadə etmək hüququ            06            96           Eyni zamanda: 
                                                                                                   D.96-K.06 
 
hüququn satışı ilə  eyni zamanda 
onun nizamnamə kapitalına qoyuluş  
kimi  əks olunması                                       06            96           Eyni zamanda: 
                                                                                                    D.51-K.83; 
                                                                                                    D.76-K.80; 
                                                                                                    D.96-K.06 
 4. Alış qiyməti nominal dəyərindən 
     aşağı olan qiymətli  kağızlar  
     (istiqraz və digər analoji kağız- 
     lar) hər il yenidən qiymətləndiril- 
    dikdə                                                         06            80         Eyni zamanda: 
                                                                                                  D.76-K.80-dividentlər 
  5. Dividentlər (gəlirlər) qo- 
       yuluşun artırılmasına 
       yönəldikdə                                             06            80 və ya: 
                                                                                                   D.06-K.76 
                                                                                                   D.76-K.80 
  6.  Müəssisənin  əvəzsiz 
       aldığı  qiymətli kağızlar  
       uçotda belə əks  
       olunur                                                     06            88 
 
  2   Qoyuluşların azalması 
      
 1.  Qoyuluşların qaytarılması: 
 
      Nizamnamə  kapitalına  
      qoyuluşlar                                                 51,          06 
                                                                        52 
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    borc  vəsaitləri                                         51          06 
                                                                    52 
    2. Digər müəssisələrin 
    qiymətli  kağızlarının 
    satışı                                                        48          06               Eyni zamanda: 
                                                                                                     D.51-K.48; 
                                                                                                     D.48-K.80  
 
   3. Qısamüddətli qoyuluşların 
       keçirildikdə                                            58          06  
 
   4. Qiymətli kağızların dəyə- 
 rinin bir hissəsi silindikdə: 
 
-istiqraz vərəqələri və digər 
analoji kağızların alış qiy- 
məti ilə  nominal dəyər arasın- 
da  fərqdən yaranan gəlir hesa-  
bına                                                               80         06 
 
-bazar qiymətlərinə qədər 
birjada qiymətləndirilmə zamanı                    80        06                  Eyni zamanda: 
                                                                                                        D.76-K.80-gəlirlər 
 
5. Digər müəssisənin nizamnamə 
kapitalında iştirak etmək 
üçün verilmiş əsas vəsaitlərin 
istifadə vaxtı qurtardıqdan sonra 
həmin əsas vəsaitlərdən istifadə  
etmək üçün verilmiş hüququn dəyəri 
silindikdə                                                        96         06 

 
 
İSTEHSAL EHTİYATLA RI VƏ QURAŞDIRILASI AVADANLIQLAR 

 
07,10,11,12 və 44 №-li hesablar aktiv hesablardır və onların uçotu  
(11 №-li hesabdan başqa), əsasən 10 №-li jurnal-orderdə aparılır 

 
1 Material qiymətlilərinin daxil olması 
 

1.  Materiallar, yanacaq, quraşdırılası  
      avadanlıqlar, ehtiyat hissələri, böyü- 
      dülməkdə və kökəlməkdə olan 
      heyvanlar, azqiymətl  və tezköhnələn  
      əşyalar anbara  (obyektə) 
      mədaxil edildikdə: 
 
      malsatandan alındıqda                             07,        60 
                                                                       10, 

                                                                  11, 
                                                                  12 
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      xüsusi yardımçı (köməkçi)  
      təsərrrüfatda istehsal olunduqda 
      (hazırlandıqda)                                      07,          23 
                                                                    10,         
                                                                    11, 
                                                                    12 
 
      təhtəl  hesab şəxslər tərəfindən 
      alındıqda                                                07,           71 
                                                                    10, 
                                                                    11, 
                                                                    12 
      iştirakçıdan nizamnamə 
      kapitalına qoyuluş kimi  
      alındıqda                                                07,          75 
                                                                    10, 
                                                                    11, 
                                                                    12 
      sifarişçidən avans hesabına 
      alınan və son hesablaşma zamanı 
      tutulan qiymətlilər                                  07,           64 
                                                                    10,         
                                                                    12 
 
     törəmə müəssisələrdən alınan               07,           78 
                                                                    10, 
                                                                    12 
 
2. İnventarizasiya zamanı qiymət- 
    lilərdən artıqgəlmələr                               07,           80 
                                                                    10, 
                                                                    11, 
                                                                    12 
3. Maddi sərvətlər müəyyən edil- 
    miş qaydada yenidən qiymət- 
    ləndirildikdə                                             07,           14                  Eyni zamanda: 
                                                                    10,                                 D.14-K.80 
                                                                    11, 
                                                                    12 
4. Anbar-tədarükat xərcləri  
    mədaxil edilmiş material 
    qiymətlilərinin maya dəyərinə 
    silindikdə                                                  07,           44 
                                                                     10, 
                                                                     12 
5. Uçotu 44 №-li   hesabda nəzərdə  
    tutulmayan material qiymətlilərinin 
    alınması, gətirilməsi və sax lanması  
    ilə  əlaqədar olan xərclər: 
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      əmək ödənişləri                                     07,             70 
                                                                    10, 
                                                                    11, 
                                                                    12 
           
       sosial sığorta və pensiya 
       fonduna ayırmalar                                 07             69 
                                                                                      10 
                                                                                      11 
                                                                                      12 
 
      məşğulluq fonduna ayırmalar                  07            67 
                                                                                      10 
                                                                                      11 
                                                                                      12 
 
      avtonəqliyyat xidmətlərinin 
      ödənişi                                                    07             60 
                                                                                      10 
                                                                                      11 
                                                                                      12 
 
      dəmir yolu xidmətləri  
      çeklərlə ödənildikdə                                07             55                         
                                                                                      10  
                                                                                      11 
                                                                     12 
     6.  Əhalidən satın alınmş 
           heyvanlar mədaxil  
           edildikdə                                           11             76 
 
     7.  Təkrar emaldan daxil olmuş 
          materiallar mədaxil edildikdə: 
 
          öz köməkçi istehsalatında  
          emaldan keçmiş                               10             23 
 
          kənar müəssisələrdə emaldan  
          keçmiş                                              10            60 
 
     8. Təkrar istifadə olunan 
         materiallar mədaxil edildikdə 
          (31 №-li hesab üzrə uçotu  
          aparılan)                                          10            31 
 
     9.  Material qiymətlərinin  
          anbardan anbara daxili 
          hərəkəti                                           07,            07 
                                                                  10,           10 
                                                                  12           12 
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10. Materiallar daxil olan 
        zaman irəli sürülmüş iddialara 
        görə malsatanlar tərəfindən 
        ödənilməmiş maddi sərvətlərin 
        dəyəri silindikdə                                  07,            63 
                                                                    10, 
                                                                    11, 
                                                                    12 
 
11. Malsatanlar tərəfindən hesab 
      faktura təqdim edilməmiş maddi 
      qiymətlilərin (qeydiyyatsız daxil 
      olmaların) mədaxil edilməsi: 
 
a)  hesab fakturalar alınana qədər  
     güman edilən (uçot) dəyəri ilə                07,             60 
                                                                    10, 
                                                                    11, 
                                                                    12 
 
b) hesab fakturalar alınandan sonra             
    faktiki məbləğlə edilən düzəlişlər             07,             60 
                                                                     10, 
                                                                     11, 
                                                                     12 
 
Qeyd. Tikintidə  hesab faktura təqdim edilməmiş maddi qiymətlilərin (qeydiyyatsız daxilolmalarn) mədaxil 
edilməsi tərtib edilmiş hər bir mədaxil sənədinə görə 6-T N:-li cədvəldə qeyd olunur; ayın axırında mədaxilə 
görə 6-T N:-li cədvəldə olan ümumi məbləğ 6- T N:-li curnal-orderə eyni bir sətirlə köçürülür 
 
v) malsatanlardan hesab-fakturasız  
    (qeydiyyatsız) daxilolmaların 
    hesab-fakturaları alındıqda 
 
   qiymətlərə edilən «storno»                         07,          60 
                                                                      10, 
                                                                      11, 
                                                                      12 
 
Qeyd. Tikintidə  «storno» malsatandan sənədlər alındıqca hər bir sənəd üzrə 6- T N:-li cədvəldə və ümumi 
məbləğ 6-T N:-li jurnlal-orderə bir sətirlə qeyd olunur. Malsatandan hesab-faktura daxil olduqca ümumi 
qaydada 6-T N:-li jurnal orderdə material qiymətlilərini uçota alan hesabların debetində və 60 N:-li hesabın 
kreditində qeydə alınır. 
 
    12. Yolda olan materiallar: 
 
     a)  Malsatan və podratçıların 
          hesab-fakturaları üzrə aksept- 
          ləşdirilmiş (razılaşdırılmış) 
          qaydada dəyəri ödənilmiş 
          material qiymətliləri ayın  
          axırına kimi yolda olarsa 
1                            2 3 4                             5 
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     (anbara mədaxil edilmədən) 
     onların dəyərinə belə yazılış edilir:          07,           60 
                                                                     10, 
                                                                     11, 
                                                                     12 
 
Qeyd: tikintidə malsatan və podratçıların hesab-fakturaları üzrə akseptləşdirilmiş qaydada dəyəri ödənilmiş 
material qiymətliləri ayın axırına kimi yolda olarsa (anbara mədaxil edilməyən) onların dəyərini 6 №-li 
cədvəldə hər bir hesab-faktura üzrə ayrı-ayrılıqda, 6 №-li jurnal-orderdə isə ümumi məbləğdə (daxil 
olmamış yüklər arasında) göstərilir. 
 
     b) Əvvəlcə yolda olan materiallar 
          kimi uçota alınan maddi qiymət- 
          lilər anbara mədaxil edildikdə                07        07                    storno 

10        10 
11        11 
12        12 

 
 
Qeyd:  Tikintidə yolda olan materiallar daxil olduqca 6 №-li  cədvəldə hər bir hesabfaktur üzrə qeyd edilir. 6 
№-li  jurnal-orderdə 1-ci və 2-ci qrafalarda əks etdirilməklə  (daxil olmamış yüklər qrafasında) əvvəlcə qeyd 
olunmuş məbləğlərə storno (düzəliş) edilir. 
 
 13. Ləğvetmədən alınan materialların  
       mədaxili: 
       əsas vəsaitlər mədaxil edildikdə               10        47               Eyni zamanda: 
                                                                                                        D. 47-K.01; 
                                                                                                        D.02-K47; 
                                                                                                        D.47-K.30; 
                                                                                                        D.80-K.47 
 
      Azqiymətli və tez köhnələn əşyalar, 
     müvəqqəti bina və qurğular  
     mədaxil edildikdə                                        10        12               Eyni zamanda: 
                                                                                                        D.13-K.12 
 
    14. Əvəzsiz olaraq alınmış 

   material qiymətliləri mədaxil 
   edildikdə                                                  07,        88              (subhesab «Yığım 

                                                                     10,                          fondu») 
                                                                   11, 
                                                                   12 

    15. Yardımçı  kənd təsərrüfatı 
   məhsulları mədaxil edildikdə                   10        29 

 
    16. Ödənişi gecikdirilən hesab 

   fakturaya görə malsatanların 
   kommersiya kreditləri üzrə 
   faizlər                                                       07       60 
                                                                   10 
                                                                   11 
                                                                   12 
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17. Sifarişçidən əsas qənimətlə 

yanaşı əldə edilmiş materialların 
mədaxil edilməsi                                     10           60            (və ya 64 №-li avans kimi  
     qeyd olunur) 

 
Qeyd. Sifarişçi bu məbləğə maliyyələşdirməni artırır: D.60 və ya 61-K.96 

 
18. Taraların mədaxil edilməsi: 
 
     əsas vəsait sayılmayan, geri 
     qaytarılan taralar                                       10           60 
 
     anbarda material qiymətliləri 
     saxlmaq üçün nəzərdə tutulmuş  
     taralar                                                        12           60 

 
 

TƏDAVÜL XƏRCLƏRİ 
 Onun  uçotu əsasən 10 №-li jurnal-orderdə aparılır 

 
 11. Anbar-tədarükat xərcləri: 
 
       əmək ödənişi  xərcləri                               44          70 

 
       əmlakın və işçilərin məcburi 
       sığortası üzrə xərclər                                 44           65 
   
       sosial sığorta fonduna ayırmalar               44           69 

 
       məşğlluq fonduna ayırmalar                      44           67 

 
       obyektlərin mühafizəsi xərcləri 
       əsas vəsaitlərin köhnəlməsi 
      (amortizasiyası)                                          44          02 
 
 
       anbarların, qurğuların icarə 
       haqqları                                                      44           60, 76 
 
       anbarların saxlanması xərcləri (su 
       qaz,i şıq, isitmə, təmizləmə və s.  
       xərclər)                                                       44           23, 60, 76 

 
 
ehtiyat (təmir) fondu olmadığı 
halda əsas vəsaitlərin təmir xərcləri            44           23 
 
ayrı-ayrı əsas vəsaitlərin 
təmirinə  görə yaradılan ehtiyat 
təmir fonduna ayırmalar                               44          89 
 

   azqiymətli və tezköhnələn əşyalara, 
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   müvəqqəti (titulsuz) binalara və  
   qurğulara köhnəlmə hesablandıqda             44         13 
 
   təbii itki normaları daxilində 
   əskikgəlmələr və itkilərin, həmçinin 
   günahkarın müəyyən edilməsi  
   mümkün olmayan  əskikgəlmələr 

və itkilər silindikdə                                         44         84 
 
Qeyd. Alqı-satqı zamanı norma daxilindəki əskikgəlmələrə və itkilərə D. 84-K. 60, normadan artıq 
əskikgəlmələr və itkilər isə D.63-K.60 mühasibat yazılışı verilir. Malsatanların və başqa müəssisələrin 
əskikgəlmələrə və itkilərə görə künahlarını sübut etmək mümkün olmadıqda D.840-K.63 mühasibat 
yazılışı tətbiq edilir. 

 
        
 vaqon almaq, yük çəkdirmək və  
 başqa xidmətlərə görə  ödənişlər                 44          51, 55 

 
      2. Anbar – tədarükat xərcləri  silindikdə: 

 
         Podratçılarda- istehsalat ehtiyatlarının 
        dəyərinə silindikdə                                        07           44 

                                                                   10 
                                                                   12 

 təchizat, ticarət və digər vasitəçi 
 təşkilatlarda                                                   46           44 
 

   2. Material  qiymətlilərinin 
 məsrəfi və satışı 
 

1. Material qiymətlilərinin silinməsi: 
1) məhsul istehsalına, tikinti-quraşdırma 
      işlərinə (xidmətilərinə): 
 
      müqaviləyə görə podratçılar 
      tərəfindən əldə edilmiş montaj 
      tələb edən avadanlıqlar                                  20           07 
 
      xammallar, materiallar, 
      alınmış komplektləşdirici 
      məmulatlar, konstruksiya  
      və  detallar (o cümlədən qəbul  
      olunmuş normalar daxilində  
      təkrar istifadə olunanlar)                                20           10 
 
      təkrar istifadə üçün qaytarılanlar                    31           10 
 
 
Qeyd. Təsərrüfat üsulu ilə istehsalatda tikinti-quraşdırma işləri aparan təşkilatlar istifadə edilən materialların 

dəyərinə  K. 07 və 10 –D. 08 mühasibat yazılışı tətbiq edir. 
 

2) köməkçi və yardımçı  təsərrüfatlarda 
istehsalata, işlərin  görülməsinə  
xidmətdlərin göstərilməsinə  (məhsulun 
1                            2 3 4                             5 
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istehsalına, əsas vəsaitlərin təmirinə,  
avtoqəliyyat  xidmətlərinə və s.) 
sərf edilən materiallar.                                   23            10     
 
3) maşın və avdalıqların  
saxlanması və istismarı xərcləri: 
- (yanacaq, təmir xidmət üçün ehtiyat 
hissələri)                                                        25            10 
 
4) qeyri-əsaslı  işlərin götürülməsinə 
(təmirə, müvəqqəti bina və qurğuların 
inşasına və sökülməsinə məsrəflər, o 
cümlədən müqavilə əsasında tikiləsi  
obyektin  dəyərinə daxil edilənlər, 
müvəqqəti /  titullu / bina və 
 qurğuların inşasına) məsrəflər                      30            10  
 
5) ümumtəsərrüfat  ehtiyaclarına 
(inzibati binaların saxlanmasına,  
inşaat meydançalarının abadlaş- 
dırılmasına, əmək mühafizəsinə  
məsrəflər, obyektlərin qəbul-təhvil 
üçün hazırlanmasına və s.) məsrəflər            26            10 
 
6) məhsulun təchizatı və satışı ilə  
      əlaqədar olan işlərə                                 43            10 
 
7) anbar təsərrüfatının saxlanmasına 
(anbarların təmirinə və onlara 
             başqa xidmətlərə)                             44            10 
 
8) istehsalata və təsərrüfatların 
(xidmətedici) ehtiyaclarına                             29            10 
 
9) gələcək dövrün xərclərinə 
(əsas vəsaitlərin təmiri üçün təmir 
fondunun vəsaitlərinin olmaması,  
inşaat  maşınlarının və mexanizm- 
lərinin saxlanmasına birdəfəlik  
məsrəflər və s.)                                             31             10 
 
10) zay məhsulun düzəldirilməsinə 
material məsrəfləri                                        28             10 
 
2.   Ayrıca balansa ayrılmış (yardımçı) 
köməkçi bölmələrdə material  
ehtiyatlarının istifadəsi (mexanik- 
ləşdirmənin, avtomobil təsərrüfatının, 
törəmə müəssisələrin və s. idarə  
edilməsinə): 
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1) yanacaq-sürtgü materialları: 
 
avtomobil təsərrüfatlarında                       20        10             (subhesab «Yanacaq») 
 
mexanikləşdirmə idarələrində                   25        10             (subhesab «Yanacaq») 

 
2) xidmət və təmir üçün ehtiyat 
hissələri: 
 
avtomobil nəqliyyatına                              20         10             (subhesab «Ehtiyat                             
                                                                                                hissələri»)     
        
maşın və mexanizmlərə                            25         10            (subhesab «Ehtiyyat 
                                                                                               hissələri») 
 
3) avtomobil nəqliyyatının, 
inşaat maşınları və mexanizmləri- 
nin əsaslı təmirinə istifadə olunmuş  
ehtiyyat hissələri                                       23          10            (subhesab «Ehtiyyat 

                                                                                        hissələri») 
4) avtomobil nəqliyyatına, inşaat 
maşınlarına və mexanizmlərinə 
təzə yaxud mübadilə (dəyişmə) 
fondundan aqreqat, qovşaq və  
detalların silinməsi                                    23           10            (subhesab «Aqreqatlar») 

 
 

Qeyd. Avtomobillərdən və inşaat maşın və mexanizmlərindən çıxarılmış ehtiyyat hissələri və aqreqatlar 
aşağıda kı qaydada mədaxil edilir: istifadəyə gərəksizlər- util kimi: D.10 ( subhesab «Digər materiallar») – 
K.23; təmirə ehtiyacı olanlar: D.10 (subhesab «Aqreqatlar») – K.23 

 
5) avtomobil şinlərinin uçotu: 
şinların bərpasına ehtiyat yaradıl- 
madan avtomobillərə qoşulmaq  
üçün anbardan verildikdə                              20           10            (subhesab «Avtomobil                                                                                                         
                                                                                                      şinləri») 
 
şinların bərpasına ehtiyyat yaradıl- 
maqla avtomobillərə qoşulmaq üçün 
anbardan verildikdə                                       89            10           (subhesab «Avtomobil 
                                                                                                      şinləri») 
 

 
Qeyd. Şinlərin uçotunda bəzi xüsusiyyətlər nəzərə alınır: 
 
Müəssisənin qəbul etdiyi normalar 
Daxilində şinlərin bərpasına ehtiyat 
yaradıldıqda                                                    20            89         (subhesab «Avtomobil 
                                                                                                     şinlərinin bərpasına 
                                                                                                     ehtiyat») 
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     avtomobillərdən (qoşqulardan) 
     protektor qoymaq üsulu ilə bərpa 
     etmək üçün çıxarılmış avtomobil 
     şinləri mədaxil edildikdə                         10           89             (subhesab «Avtomobil    
                                                                (subhesab                   şinlərinin bərpasına eh- 
                                                                «Təmirə                       tiyat») 
                                                                ehtiyacı 
                                                                olan 
                                                                avto- 
                                                                mobil 
                                                                şinləri»)                    
     silinmiş avtomobillərdən 
     (qoşqulardan) çıxarılmış, 
     təmirsiz istismara yararlı 
     olan avtomobil şinləri qalıq 
     qiyməti ilə mədaxil edildikdə                   10             47             Eləcədə də: 
                                                                 (subhesab           D.47-K.01; 
                                                                 «Anbarda                      D.02-K.47; 
                                                                 olan avto-                      D.47-K.30 
                                                                 mobil 
                                                                 şinləri») 
           
 6) mənzil-kommunal təsərrüfatında  
      obyektlərin saxlanmasına və 
      təmirinə materiallar silindikdə                 29            10,12         (qəbul edilmiş 
                                                                                                        limitə kimi) 
  7) mal-material qiymətlilərin 
      anbardaxili hərəkəti                                07             07             
                                                                     10             10 
                                                                     11             11 

                                  12             12 
 
 8) mal-material qiymətliləri    
     ucuzlaşdırıldıqda                                     14              07              Eyni zamanda: 
                                                                                      10               D.80-K.14 
                                                                                      11 
                                                                                      12 
3. Mal-material qiymətlilərinin 

 satışı: 
 
     a) 45 №-li hesabdan istifadə 
     edərək kənara satış                                  45            07               Eyni zamanda: 
                                                                                      10               D.51-K.46; 
                                                                                      11               D.46-K.45; 
                                                                                      12               D.46-K.68 
     b)  62 №-li hesabdan istifadə 
               edərək kənara satış                        46            07 
                                                                      10 
                                                                      11 
                                                                      12 
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     v) müəssisənin daxilində (bölmələr 
         arasında, öz işçilərinə)                           46           07           Eyni zamanda: 
                                                                        48          10            D.76-K.46,48 
                                                                        11 
                                                                        12 
 
4. Uçot dəyəri ilə mal-material 
     qiymətliləri verildikdə: 

başqa müəssisələrə nizamnamə 
kapitalı kimi qoyuluşlara                              06            07 

                                                                            11 
                                                                            12 
 

     alınmış qiymətli kağızların 
     əvəzinə                                                        58           07 

                                                                             11 
                                                                             12 

5. Başqa muəssisənin nizamnamə 
       fonduna qoyulmuş kii və ya  
       alınmış qiymətli kağızların  
       əvəzinə müqavilə dəyəri ilə mal- 
       material qiymətliləri verildikdə                     48          07         Eyni zamanda: 

                                                                             10         D.06 və ya 58 
                                                                             11          -K.48; 
                                                                             12         D.48-K.83 

6. Əsaslı tikintiyə (qeyri-podrat 
       bölmələrdə) sərf olunmuş 
       materialların, eləcə də 
       quraşdırma tələb edən, 
       quraşdırmaya verilmiş  
        avadanlıqların dəyəri silindikdə                  08           07 

                                                                                   10 
 
7. cavan heyvanlar əsas sürüyə 
       keçirildikdə                                                  08           10 
 
8. Mədaxil edilmiş materialların 
       müqavilə qiyməti ilə  mədaxil 
       sənədlərindəki qiymət arasında 
       olan əskikgəlmələr  (mexaniki  
       səhvlər və s.) silindikdə                               63           07 

                                                                              10 
                                                                              12 

9. Mal-material qiymətlilərindən 
       əskikgəlmələr və itkilər (xarab- 
       olmalar) silindikdə: 

 
       təbii itgi normaları daxilində                         84          10              Eyni zamanda: 
       təbii itgi normalarından çox                          84          10              D.73-K.84 
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       tələf olmuş və kəsilmiş  
       heyvanların dəyəri 
       epizootiya və ya bədbaxt 
       hadisələrlə əlaqədar tələf  
       olmuş və kəsilmiş heyvanların  
       dəyəri                                                           84           11 
 
10. Törəmə müəssisələrə verilmiş 
       material qiymətliləri                                      78           07, 

                                                                               10, 
                                                                               11, 
                                                                               12 

 
11. Bədbəxt hadisələrdə baş vermiş 
       itginin və onların 
       qarşısının alınmasına və ya   
       aradan qaldırılmasına sərf 
       edilmiş vəsaitin dəyərinin 
       silinməsi (birgə və aksioner / səhmdar/  
       müəssisələrdən başqa)                                 80          07, 

                                                                               10, 
                                                                               11, 
                                                                               12 

        həmən şey birgə və aksioner 
        / səhmdar/ müəssisələrdə                            86          07, 

                                                                                11, 
                                                                                12 

12. Qəbul olunmuş limit daxilində 
       azqiymətli və tezköhnələn 
       əşyalar istismara verildikdə: 

 
       əsas istehsalatda                                           20         12 
 
       köməkçi istehsalatda                                     23          12 

 
       maşınların və mexanizmlərin 
       saxlanılmasına                                                25         12 

 
       ümumi təsərrüfat xərclərinə                            26         12 
       yaşayış fondunun, sosial- 
       mədəni məişət obyektlərinin 
       saxlanılması xərclərinə                                   29          12 

 
 
 

       qeyri əsaslı işlərə məsrəflərə                         30           12 
 
       anbar-tədarük təsərrüfatının 
       saxlanılması ilə əlaqədar məsrəflər                44           12 

 
1                            2 3 4                             5 
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13. Dəyəri qəbul olunmuş limitdən 
       yuxarı olan azqiymətli və  
       tezköhnələn əşyaların (ATƏ) uçotu:             12          12 

   
       istismara buraxıldıqda                                   12          12 

 
       Azqiymətli və tezköhnələn əşya- 

ların (ATƏ) qalıq dəyəri silindikdə                 13           12 
 
 
Qeyd. Əlavə yazılışlar – qaytarılan materialların dəyərinə D.10-K.12; istismara verildiyi zaman 50 % 
köhnəlmə hesablanmış ATƏ tam köhnəlmə hesablandıqda D.26-K.13 

 
14. Ləğv olunan müvvəqqəti  (titulsuz) 
qurğuların qalıq dəyərlərini silin- 
dikdə                                                                     13           12 
 
15. Mal-material qiymətliləri                  
      əvəzsiz (təmənnasız) verildikdə 
      (subhesab «Yığım fondu»)                               88           07 
                                                                                              10 
                                                                                              11 
                                                                                              12 
 
16. Mal-material qiymətliləri 
     ucuzlaşdırıldıqda                                                14            07 
                                                                                10 
                                                                                12 
 
       o  c. ehtiyyatların  dəyərləri 
       bazar qiymətlərinə qədər  
       ucuzlaşdırıldıqda                                              14             07 
                                                                                10 
                                                                                12 
 

 
AZQİYMƏTLİ VƏ TEZKÖHNƏLƏN ƏŞYALARIN KÖHNƏLMƏSİ 

 
Azqiymətli və tezköhnələn əşyaların köhnəlməsi hesabı 13 №-li passiv 
hesabdır və onun uçotu əsasən 8 №-li cədvəldə və 10 №-li jurnal-orderdə 
aparılır 

 
1 İstismara verilən zaman 50% 
    köhnəlmə hesablanmış ATƏ 
              
    istismardan çıxarılan zaman 
    hesablanan tam köhnəlmə: 
1) əsaslı tikintidə istifadə  
     olunanlara (təsərrüfat üsulu 
     ilə podrat işlərin istehsalında)                              08             13 
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2) əsas istehsalatda istifadə  olunan- 
    lara                                                                20             13 
 
3) məhsulun təchizatı və satışında  
    istifadə olunanlara                                         43             13 
 
4) podrat və köməkçi işlərin 
istehsalı prosesində, tikintimaşın və mexa- 
nizmlərin istismarında iştirak edənlərə               26             13 
 
5) xidmətedici istehsalat və  
təsəttüfatlarında istifadə olunan- 
lara                                                                     29              13 
 
6) xüsusiləşmiş anbar-tədarükat  
tərrüfatlarında və  ticarət  
sahələrində istifadə edilənlərə                           44              13 
 
7) Əsas vəsaitlərin təmiri üzrə 
işlərin həyata keçirilməsində 
istifadə edilənlərə                                               23              13 
 
8) Yeni məhsulun hazırlanmasında 
İştirak edənlərə və s.                                          31             13 
 
 
Qeyd. İstismara verilmiş azqiymətli və tezköhnələn əşyaların və onun köhnəlməsinin uçotunun ümumi 
qaydası aşağıdakı kimidir: 
 
      a)  50% ; 
      D.12-K.12- istismara verildikdə; 
      D.26-K.13- 50 % köhnəlmə hesablandıqda; 
      D.13.-K.12- qalıq dəyəri ilə sıradan çıxdıqda; 
      D.10-K.12- çıxıntıdan alınan müvafiq materiallar mədaxil edildikdə; 
      D.26- K.13- mədaxil edilmiş materialların dəyərlərini çıxmaqla 50% köhnəlmə 
      Hesablandıqda 
 
1 Azqiymətli, tezköhnələn əşyaların 
Tərkibinə əsas vəsaitlərdən keçən- 
Lərin köhnəlməsi                                                  80           13           Eyni zamanda: 
                                                                                                           D.02-K.80 
 
2 ATƏ tərkibinə aid edilən 
müvəqqəti bina və qurğuların 
köhnəlməsi                                                            89           13 
 
Qeyd. 89 №-li hesabda ehtiyat vəsaitləri çatışmadıqda: 
D.260-K.89, mühasibat yazılışı tətbiq edilir. 
 
4   Yenidənqiymətləndirmə zamanı  
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      Azqiymətli və tezköhnələn əşyaların 
      köhnəlməsi                                                  14           13           Eyni zamanda: 
                                                                                                        D.12-K.80; 
                                                                                                        D.80- K.14 
5  İstismardan çıxarılmış 
     ATƏ  qalıq dəyəri ilə  silindikdə                     13          12           Eyni zamanda: 
                                                                                                        D.10-K.12 
6 ATƏ  ucuzlaşan zaman köhnəlmə  
    Dəyişdikdə                                                      13          14           Eyni zamanda:  
                                                                                                         D.14-K.12; 
                                                                                                         D.14-K.80 
 
7  ATƏ köhnəlməsinin silinməsi: 
      satış zamanı                                                  13          48          Eyni zamanda: 
                                                                                                        D.48-K.12; 
                                                                                                        D.76-K.48; 
                                                                                                        D.48-K.68; 
                                                                                                        D.48-K.80 
 
  qoyuluş kimi veriləndə                                       13          48        Eyni zamanda: 
                                                                                                       D.48-K.12; 
                                                                                                       D.06-K.48; 
                                                                                                       D.48-K .83 
              
  əvəzsiz veriləndə                                               13          48        Eyni zamanda: 
                                                                                                       D.48-K.12; 
                                                                                                       D.48-K.68; 
                                                                                                       D.88-K.48 
 

MADDİ SƏRVƏTLƏRİN YENİDƏNQİYMƏTLƏNDRİLMƏSİ 
 

14№-li hesab aktiv-passiv hesabdır və onun uçotu əsasən 14 №-li jurnal-
orderdə aparılır 

 
1. Material qiymətlilərinin 
ucuzlaşması: 
qurulası avadanlıqların                                        14           07 
 
başa çatdırılmamış tiinti 
üzrə xərclərin                                                       14          08 
  
materialların, yanacağın, 
ehtiyat hissələrinin                                               14          10 
 
Azqiymətli və tezköhnələn 
(ATƏ) əşyaların                                                   14          12 
 
başa çatdırılmamış istehsalat 
üzrə xərclərin                                                       14          20 
 



 154 

 
1                            2 3 4                             5 

 
      köməkçi istehsalat üzrə başa 
      çatdırılmamış işlərin                                     14           23 

        malların                                                        14           41 
 
2. Ucuzlaşdırılmış ATƏ üzrə 
    köhnəlmə                                                       14           13 
 
3. Yenidənqiymətləndirmə üzrə 
     məbləğin bölüşdürülməsi: 
 
     maliyyə nəticələrinə                                       14          80 
 
     ehtiyat fonduna                                              14          86 
 
     əmlakın yenidənqiymətlən- 
     dirilməsi fonduna                                           14          88 
 
4. Material qiymətlilərinin 
yenidən qiymətlənməsi:    
 
quraşdırılası avadanlıqldarın                                07         14 
 
başa çatdırılmamış əsaslı 
tikinti üzrə xərclərin                                             08         14  
 
 
materialların, yanacağın, 
ehtiyat hissələrinin                                              10          14 
 
azqiymətli, tezköhnələn əşyaların                       12          14 
 
əsas və köməkçi istehsalat üzrə  
başa çatdırılmamış işlərə görə  
xərclərin                                                              20,        14 
                                                                            23 
 
malların                                                                41         14 
 
5. Ucuzlaşmış  ATƏ  görə  köhnəlmənin  
    azalması                                                          13         14 
 
 6. Ucuzlaşmadan alınan məbləğin 
     bölüşdürülməsi: 
          
    mal-material qiymətlilərinə                              80         14 
 
     ehtiyat fondu hesabına                                   86         14 
 
     əmlakın yenidən qiymətlən- 
     dirilməsi  fondu hesabına                                88         14 
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ALINMIŞ SƏRVƏTLƏR ÜZRƏ ƏLAVƏ DƏYƏR VERGİSİ 
19 № li hesab aktiv hesabdır və onun uçotu əsasən 10-v №-li jurnal-orderdə aparılır 
 
1   Malsatanlardan alınmış 
 
     (avadanlıqlara, əsas vəsaitlərə, 
     qeyri-maddi aktivlərə, materiallara, 
     azqiym ətli və tezköhnələn əşyalara,  
     mallara, məhsullara və s.) sərvətlərə 
     görə ödənmiş və ya ödəmək üçün 
     hesablanmış (60 №-li  hesabın  krediti 
     üzrə ) əlavə dəyər vergisi üzrə məbləğlər 
     uçotda belə əks  etdirilir;                                  19         60, 
                                                                                           76 
 2  Sərvətləri növləri üzrə 
     əlavə dəyər verigisi məbləği 
     silindikdə: avadanlıqlar                                     68         19 
 
     materiallar, ATƏ, istehsalatda 
     olan mal və hazır məhsullar                             68          19 
 
     əsas vəsaitlər və  qeyri-maddi 
     aktivlər (istifadəsi ən azı iki ilə 
     nəzərdə tutulanlara)                                         68          19 
 
     müxtəlif səbəblər  üzündən (iki 
     illik müddəti tamam olmayan) 
     sıradan çıxmış əsas vəsaitlər və  
     və qeyri-maddi aktivlər sıradan 
     çıxarıldıqda (o cümlədən satıldıqda,  
     nizamnamə kapitalına qoyulduqda  
     və s.), eyni zamanda müxtəlif səbəblər 
     üzündən  istifadəyə yararsız olan 
     material ehtiyatları istehsalatdan  
     çıxarıldıqda                                                         88,        19 
                                                                                87 
 
3. Əskikgəlmələrə və itkilərə 
    görə ƏDV silindikdə                                            84         19 
 
4. İstifadə olunan material ehtiyatlarına 
    görə olan ƏDV silindikdə: 
 
    qeyri istehsalat ehtiyaclarına                               29         19 
 
    məhsul istehsalına və vergidən azad 
    edilmiş əməliyyatlar aparılmasına                       20,         19 
                                                                                23 
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KAPİTAL QOYULUŞLARI 
 

Kapital qoyuluşları hesabı 08 №-li aktiv hesabdır və onun uçotu əsasən 
16 №-li jurnal-orderdə aparılır 

 
1    Sənaye  müəssisələrində  
       kapital qoyuluşlarının 
       uçota alınması qaydası: 
 
1.   Alınmış əsas vəsaitlər 
      (təzə və istismar olunmuş)                           08           60 
 
2.  Öz ehtiyaclarına görə  
      obyektlərin tikilməsi: 
      podrat üsulu ilə                                             08           60 
 
      təsərrüfat üsulu ilə                                        08           07,   10 
                                                                           13,           23, 

                                                                              25,   26 
                                                                              65,   69  və  başqaları 
 

3. cavan heyvanlar əsas sürünün 
tərkibinə keçirildikdə                              08           11 
 

4. Əvəzsiz alınmış tikinti                            08           88     (subhesab «Yığım fondu») 
 

5. Dayandırılmış tikinti üzrə  
ümumi xərclərin əsas vəsaitlərin 
inventar dəyərini  artırmayan  
xərclər uçotuna keçirilməsi                    08          08 
 

6. Alınmış və ya tikilmiş obyektlərin 
əsas vəsaitlərin tərkibinə daxil  
edilməsi                                                 01          08 
 

7. Kapital qoyuluşu şəkilndə alınmış 
azqiymətli və tezköhnələn 
əşyalar qaytarılıb yenidən ATƏ 
tərkibinə daxil edildikdə                         12          08 
 

8. Başa çatıdırılmamış tikinti  
satıldıqda                                                48         08          Eyni zamanda: 
                                                                                          D.76-K.48; 
                                                                                          D.48-K.68; 
                                                                                          D.48-K.80; 
                                                                                          D.51-D.48 
 

9. Başa çatdırılmamış tikinti başqa 
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müəssisənin nizamnamə kapitalına 
qoyuluş kimi verildikdə: 
 
xərclər həcmində                                          06           08 
 
müqavilə qiyməti  ilə                                     48           08         Eyni zamanda: 

                                                                                           D.06-K.48;          
                                                                                           D.48-K.83 

10.  Başa çatmış tikinti  üzrə  
       xərclər silindikdə                              88           08 
 

 
2 Tikinti müəssisələrində 
     kapital qoyuluşlarının 
     uçota alınması 

 
Əsas vəsaitlərin alınması 
 
1. Alınma üzrə xərclər: 
 
əsas vəsaitlərin dəyəri                                          08         60 
 
daşınma xərcləri                                                    08         60 
 
əsas vəsaitlərin alınmasına  
vergi                                                                      08         67 
 
2. Alınmış əsas vəsaitləri 
işlək vəziyyətə gətirmək üçün 
müəssisə tərəfindən həyata  
keçirilmiş əsaslı xarakterli xərclər                          08         46        Eyni zamanda: 
                                                                                                        D.46-K.20 
 
3. İstismara verilmiş əsas 
vəsaitlərin əldə edilməsi 
üzrə xərclər silindikdə                                            01          08 
 
 
Öz tələbatına görə obyektlərin 
tikilməsi 
 
1. Tikintiyə görə xərclər                                         08           46 
 
 
Qeyd. 20 №-li «Əsas istehsalat hesabında toplanan  tikintiyə aid xərclərə avadanlıqların dəyəri və tikintinin 
layihəsi xərcləri də daxil olmaqla 46 №-li hesabın debetinə silinmiş xərclər (tikintisi başa çatdırılmış 
obyektlər üzrə)» 
 
2. İstismara verilmiş obyektlər üzrə 
xərclər silindikdə: 
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əsas vəsaitlərə aid olan xərclər                  01          08 
Azqtymətli və tezköhnələn 
Əşyalara aid olan xərclər 
(istismara verilmiş obyektlərdə 
birinci dəst)                                                 12          08 
 
               

 3  Kapital  qoyuluşlarının  uçotuna aid ümumi əməliyyatlar 
 

1. Pay iştirakına görə yaşayış  
  sahəsinin tikintisinə pul 
  vəsaitlərinin köçürülməsi                           08          51 
 

2. Pay iştirakına görə yaşayış 
  sahəsinin tikintisinə  köçürül- 
  müş pul vəsaitlərinin silinməsi                   88          08 

 
 

DAXİLOLASI İCARƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 
 

Daxilolası icarə öhdəlikləri hesabı 09 №-li aktiv hesabdır və onun uçotu 
əsasən 8 №-li jurnal-orderdə və 7 №-li cədvəldə aparılır 

 
1 1. Alıcı ilə razılaşdırılmış qiymətlə  
         sonradan almaq hüququ ilə uzun- 
         müddətə icarəyə verilmiş əsas  
         vəsaitlərin dəyərinin uçotda əks  
         olunması                                                  09           47            Eyni zamanda: 
                                                                                                         D.47-K.01; 
                                                                                                         D.02-K.47; 
                                                                                                         D.47-K.68; 
                                                                                                         D.47-K.83; 
                                                                                                         D.83-K.80 
 
2. Alınmış əsas vəsaitlərə görə 
    icarədarın borcunun ödənilməsi                   51           09 
 
 
2 İcarə alan müqavilə şərtlərini   
    yerinə yetirmədiyi hallarda əsas  
    vəsaitlər geri alındıqda: 
 
1. Əsas vəsaitlər ilk dəyər ilə mədaxil  
     edildikdə                                                      01          09 
 
2. Fərqin istifadə olunmamış gəlir  
      məbləğlərinin hesabına müəyyən 
      fərqlər silindikdə                                         83          09 
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     3. Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi 
         bərpa edildikdə                                         09          02 
 
 

ƏSAS İSTEHSALAT 
 

Əsas istehsalat hesabı 20 №-li aktiv hesabdır və onun uçotu əsasən 10 
№-li jurnal-orderdə aparılır 
 

1 Sənayedə istehsala çəkilən xərclərin 
     uçotu 

       
1. Məhsulun (işin, xidmətin) maya  
      dəyəri: 
 

Məhsulun istehsalında istifadə  
edilən əsas vəsaitlərə köhnəlmə 
(amortizasiya) hesablandıqda                20         02 
 
əsas istehsala aid olan qeyri-maddi 
aktivlərə amortizasiya (köhnəlmə) 
hesablandıqda                                        20         05 
 
bilavasitə məhsulun istehsalında 
istifadə edilən materialların dəyəri 
silindikdə və ATƏ köhnəlmə 
hesablandıqda                                          20       10, 
                                                                             12, 
                                                                             13 
 
özündə istehsal edilmiş və istifadə  
olunmuş yarımfabrikatların maya 
 dəyəri əsas istehsalata silindikdə            20         21 
 
əsas istehsalata iş və xidmət göstərən  
köməkçi sexlərin və istehsalatların 

             xərcləri silindikdə (nəqliyyat 
             daşımaları, enerji və s.)                            20        23 
 
             ümuistehsalat xərcləri  
             silindikdə                                                   20       25 
 
             ümumtəsərrüfat xərcləri 
             silindikdə                                                   20       26 
  
             zay məhsula görə itkiləri n, 
             normadan artıq təminatlı  
             təmirə görə məsrəflərin uçotu                   20       28 
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             gələcək dövrlərin xərclərinin 
             müəyyən hissəsi silindikdə 
 
             (hasilat sahəsində hazırlıq işlərinə; 
             torpaqların rekultivasiyasına; işə 
             salma xərcləri; yeni məhsul  
             növlərinin hazırlanması, buraxılışı  
             və mənimsənilməsinə görə)                     20         31 
 
             əsas istehsalatda istifadə edilən 
             hazır məhsulun uçotu                               20         40 
 
              ayırmalar: 
 
             büdcədənkənar fondlara (məşğulluq, 
             yol və s.)                                                   20         67 
 
             vergi və yığımlara görə büdcəyə               20         68 
 
             pensiya fonduna, sosial sığorta  
             fonduna,                                                    20,        69 
 
             əsas istehsalla məşğul olan işçi 
             heyətinin əmək ödənişinə  xərclər             20         70 
 
             günahkar tapılmayan və ya məhkəmə 
             tərəfindən müəssisənin iddiası rədd 
             edilən zaman başa çatmamış istehsal- 
             da əskikigəlmələr və itkilər ( o c. təbii  
             itki) silindikdə                                              20         84 
 
             bəzi növ xərclər üzrə ehtiyat yaradıl- 
             dıqda (əsas istehsalla məşğul olan   
             heyətin məzuniyyət ödənişlərinə; 
             uzunmüddətli işə 
 
             görə mükafatlara; əsas istehsalda  
             istifadə olunan əsas vəsaitlərin  
             təmirinə və s.)                                              20         89 
 

2. Xərclər silindikdə: 
istifadə üçün yararlı olan tullantılar  
anbara qaytarıldıqda                                     10          20 
 
başa çatmamış istehsalın yarımfabrikat- 
larının dəyərinin müəyyən hissəsi  
anbara qaytrılıb mədaxil edildikdə 
düzəldilməsi mümkün olmayan 
zaylardan (daxili və xarici tələbatlar 
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üzrə təminatlı təmir zamanı artıq) 
itkilər:                                                      28          20 
 
yeni məhsulun hazırlanması və  
mənimsənilməsi, işə salma və bu  
kimi başqa işlər üzrə xərclər                   31           20 
 
faktiki maya dəyəri üzrə məhsul 
buraxılışına                                             37            20 
                                                                               və ya 
                                                                               40 

 
satışa yola salınmış məhsula görə         45            20 
                                                                               və ya  
                                                                               46 
 
  məhsul istehsalına olan sifarişlərin 
  ləğvi zamanı                                          80           20 
 
  başa çatdırılmamış istehsalda aşkar  
  edilmiş çatışmamazlıqlar üzrə                84           20 
 
  başa çatdırılmamış istehsal əvəzsiz  
  verildikdə                                                88           20 
 

         2    Öz gücü ilə həyata keçirilən  
               inşaat işlərində istehsalat 
               xərclərinin uçotu 
 

1. Əsas vəsaitəlrin  (əgər onlar 
birbişa tərkibdə sayılırsa) 
köhnəlməsi (amortizasiyası)                     20          02 
 

2. Qeyri-maddi aktivlərin 
(əgər onlar birbaşa xərclər  
tərkibində sayılırsa) köhnəlməsi  
(amortizasiyası)                                        20          05 
 

3. Quraşdırmaya təhvil verilmiş 
      avadanlıqların dəyəri (əgər podratçı 
      təşkilat həmin avadanlıqları alıbsa)           20          07 
 
4. İstifadə edilmiş materialların, 
      konstruksiyaların və detalların,  
     dəyərləri (faktiki qiyməti ilə)                        20          10 
 
5. Tikinti ətrafında yükləmə, boşaltma  
      və daşıma xərcləri:                
 
       şəxsi avktomobil nəqliyyatı ilə                  20            25 
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       kənar müəssisələrin avtomobil  
       nəqliyyatı ilə                                               20           60 
 
6. İstehsal üçün buraxılmış parın, 
      suyun, elektrik enerjisinin, sıxılmış 
      havanını dəyəri: 
 
      köməkçi istehsalatdan                                 20          23 
 

               kənar müəssisələrdən                                20          60 
 

7. Tikinti obyektlərində inşaat  
maşın və mexanizmlərin istismarı  
üzrə xərclər: 
 
xidmətedici heyətsiz şəxsi və icarəyə  

              götürülmüş maşın və mexanizmlər  
              üzrə xərclər                                                   20         25 
 

      kənar müəssisələrin xidmətləri üzrə 
      ödənişlər                                                       20         60 
 
8. Əsas istehsala aid edilən qaimə  

xərcləri                                                           20         26 
           

9. Podrat işlərdə zay məhsullardan  
itkilər                                                              20         28 
 

10. Podrat işləri ilə məşğul olan 
      işçilərin əmək ödənişləri üzrə  
      xərclər                                                           20         70 
 
11. Dəyişkən qaimə xərclərinin hər  
      bir istehsalat üzrə işlərin birbaşa 
      maya dəyərinə bölüşdürülməsi 
      zamanı nəzərə alınan mühasibat  
      yazılışları: 
 
     ATƏ dəyəri (qəbul edilmiş limit  
     daxilində)                                                        20        12 
 
     podrat işlərində istifadə edilmiş 
     limitdən çox ATƏ köhnəlməsi                        20         13 
 
     qanunvericilikdə əmlak işçilərin 
     məcburi sığortası üzrə xərclər                       20         65 
 
     büdcədənkənar fondlara  
     ayırmalar:                                                      20         67 
 
     vergilər və yığımlar (torpaq vergisi  
     və s.)                                                             20         68 
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    podrat işlərlə məşğul olan işçilərin 
    əmək haqlarına mütənasib sosial  
 
     sığorta və bu kimi  başqa fondlara 
     ayırmalar                                                  20         69 
 
     müəyyən xərclər (məzuniyyət, 
     uzun müddət işə görə mükafat, 
     gözlənilən itkilər və s.) üçün  
     ehtiyat yaradıldıqda                                  20           89 
 

     3    Subpodratçı (vasitəçi)  
 

  müəssisələr tərəfindən həyata  
  keçirilmiş inşaat işlərində  
  xərclərin uçotu 
 
  tikinti üzrə                                                    20            60 
 
  layihə (müqavilə qiymətinə layihə  
  işlərinin dəyəri daxil edildikdə)                    20            60 

 
     4    Sifarişçi üçün yerinə yetirilmiş  
           inşaat işlərinin maya dəyərinin 
           silinməsi 
 
     1.   Maliyyə nəticələri müəyyənləşdirilən  
            zaman: 
 
     a)   hər ay mərhələlər və kompleks işlər  
           qurtardıqca                                                  46            20        Eyni zamanda: 
                                                                                                           D.36-K.46; 
                                                                                                           D.51-K.64 
 
     b)   layihə üzrə işlər qurtardıqda, obyekt  
            təhvil verildikdə                                           46            20 
 
     2)   pul hesablaşma hesabına daxil  
            olduqda                                                       51            46 
 
     5    Öz ehtiyacları üçün yerinə yetirilmiş  
            inşaat işlərinin maya dəyəri silindikdə               46           20          Eyni zamanda: 
                                                                                                              D.08-K.46 
 

1.   Podrat işlərinin maya dəyərinin 
        aşağı salınması: 
 
        anbara qaytarılmış material  
        dəyərləri qədər                                            10            20 
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        keyfiyyətsiz yerinə yetirilmiş işlərin  
        (hesablamalar üzrə) dəyəri qədər               28          20 
 
2.    Başa çatmış tikintiyə görə  
        xərclər silindikdə: 
 
        sifarişçinin təklifinə görə –ödənilmiş 
        faktiki xərclər                                               62          20 
 
        ödənilmiş müqavilə qiyməti                         46          20 
 
        ödənişdən imtina edildikdə                         63          20 
 
        podratçının günhı üzündən                          80         20 
 
6 Təbii fəlakətdən itkilər 
 
      qəbul olunmuş qaydada ehtiyat  
      fondu yaratmayan podratçıda (dövlət 
      müəssisələri, kooperativlər və s.)                  80          20 
 
      səhmdar cəmiyyət və ya birgə 
      müəssisə olan podratçıda                              86          20 
 
7 Özünün başa çatmamış tikinti 
      işlərini başqa müəssisəyə nizamnamə 

          kapitalı kimi verildikdə: 
 
         faktiki xərclər həcmində                                 06          20 
 
          tərəflərin müqavilə ilə razılaşdırılmış  
          qiymətlərində                                                  46          20              Eyni zamanda: 
                                                                                                                 D.06-K.46; 
                                                                                                                 D.46-K.83 
 

ÖZ İSTEHSALININ YARIMFABRİKATLARI 
 

Öz istehsalının yarımfabrikatları hesabı 21 №-li aktiv hesabdır, onunu 
uçotu əsasən 10 №-li jurnal-orderdə aparılır 

 
1 1. İstehsal edilmiş yarımabrikatlar 
         faktiki maya dəyəri ilə anbara 
         təhvil verildikdə 
 
         əsas istehsalatdan                                         21         20 
 
          köməkçi istehsalatdan                                    21         23 
 
      2. Öz istehsalının yarımfabrikatları 
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        normativ (plan) maya dəyəri ilə 
        mədaxl edildikdə                                              21         37 
 
2  Yarımabrikatlar yenidən  

  qiymətləndirildikdə                                         21         14               Eyni zamanda: 
                                                                                                            D.14-K.80 
 

3  Yarımfabrikatlar verildikdə: 
 əsas istehsalata                                                 20         21 
 
 köməkçi istehsalata                                            23         21 
 
 zay məhsulun bərpasına                                    28         21 
 
 satışa                                                                 40          21 
 

4 Yarımfabrikatlar  
ucuzlaşdırıldıqda                                               14         21              Eyni zamanda: 
                                                                                                            D.80-K.14 
 

5 Yarımfabrikatlar silindikdə  
  
a)   təbii fəlakətlər nəticəsində qəbul 
      olunmuş qaydada ehtiyat fondu  
      yaradan müəssisələrdə                                        86         21 
 
      qalan müəssisələrdə                                             80        21 
 
b)   sifarişin ləğvi zamanı müəssisə  
      tərəifindən                                                             80        21 
 
      sifarişçi tərəfindən                                                63,        21 
                                                                                   76 
 

 
KÖMƏKÇİ  İSTEHSALAT 

 
Köməkçi istehsalat hesabı 23 №-li aktiv hesabdır və onun uçotu əsasən 
sənayedə 10 №-li jurnal-orderdə aparılır 

 
1    Sənaye və tikintinin köməkçi  
      /yardımçı/ struktur bölmələrinin 
      balansında olan (təmir emalatxanaları, 
      elektrik stansiyaları, nəqliyyat  
      təsərrüfatları, mişarlama dəzgahları, 
      karxanalar, dəmir-beton məmulatları 
      zavodu və başqaları) istehsalatların  
      xərcləri: 
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1. Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi 

(amortizasiyası)                                                  23          02 
 

2. Qeyri-maddi aktivlərin köhnəlməsi 
(amortizasiyası)                                                  23          05 
 

3.   İstifadə edilmiş materialların dəyəri                    23         10 
 

4.   Əsas vəsaitlərin müxtəlif növ  
      təmirində görülən işlərdə və  

göstərilən xidmətlərdə istifadə 
      edilmiş ehtiyat hissələrin, 
      aqreqatların və avtomobil  
      şinlərin dəyəri (bunlar üçün  

 ehtiyat yaradılmamışsa)                                     23          10 
 
5. Texnoloji məqsədlərə istifadə 
    edilmiş yanacağın (benzinin, 
    dizel yanacağının, yağların, 
    kömürün, balonlarda olan  
    qazın) dəyəri                                                    23          10 

 
6. Köməkçi /yardımçı/ istehsalata 
    verilmiş limit daxilində birbaşa  
    silinə bilən ATƏ dəyəri                                     23          12 
 
7. Elektrik və digər növ  enerji, 
    həmçinin enerji hasilatına və  
    digər texnoloji məqsədlərə 
    istifadə edilən buxar, su, 
    sıxılmış hava məsrəfləri: 
 
    özündə istehsal edilmiş                                    23           23 
 
    kənardan alınmış                                              23           60 
 
8. Struktur bölmələrin köməkçi 
     / yardımçı/ istehsalatların öz  
     aralarında bir-birinə yardım kimi 
     göstərdikləri xidmətlər (qarşılıqlı iş  
     və xidmətlərin xərcləri haqq-hesab 
     üzrə bölüşdürüldükdə)                                     23           23 
 
Qeyd: Struktur bölmələrin köməkçi /yardımçı/ istehsalatların öz aralarında bir-birinə yardım kimi 
göstərdikləri xidmətlərin uçotunu özlərində kənar təşkilata görülən iş və xidmətlər kimi 60 №-li hesabın 
kreditinə əks etdirə bilərlər. 

 
     9. Zay məhsuldan ödənilməsi 
         mümkün olmayan itgilərin 
         xərclərə silinməsi (tamamilə zay 
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          məhsulun və ya qəbul olunmuş)  
          normadan artıq gərəksiz hala  
          düşmüş materialların dəyəri                           23      28 
 
10.   Gələcək dövrün xərclərinin bir 
         hissəsi cari xərclərə (əsas vəsaitlərin 
         təmirinə və s.) aid edildikdə                            23      31 
 
11.   Podratçılarda yardımçı və köməkçi  
         istehsalatlara göstərilən xidmətlərin  
         dəyəri: 
 
         öz inşaat maşın və mexanizmləri ilə               23      25 
 
         kənar struktur bölmələrin və ya  
         müəssisələrin inşaat maşın və 
         mexanizmləri ilə                                              23      60 
 
12. Köməkçi /yardımçı/ istehsalatın  
       xərclərinə silinmiş ümidsiz iddiaların  
       məbləğləri                                                         23      63 
 
13. Köməkçi /yardımçı/ istehsalatda 
       çalışan işçilərin əmək ödənişləri                       23      70 
 
14. Köməkçi /yardımçı/ istehsalata aid 
       olan ümumi təsərrüfat (qaimə) xərcləri             23      26 
 
15. İşlərin görülməsinə və xidmətlərin 
       göstərilməsinə görə dəyişkən  
       (ümumitəsərrüfat) qaimə  
       xərclərinin bölüşdürülməsi:  
 
       qiyməti qəbul  olunmuş  limit  
       çərçivəsində olan (istismra verilən 
       zaman birbaşa silinən) ATƏ                              23      12 
 
       istismara verilən zaman 50% köhnəlmə  
       hesablanmış, qiyməti qəbul olunmuş  
       limit çərçivəsindən çox olan ATƏ 
       köhnəlməsi                                                        23      13 
 
       əmlakın və işçilərin məcburi sığortası                23      65 
 
       büdcədənkənar fondlara ödəmələr                   23      67 
 
       sosial sığorta və bu kimi başqa  
       fondlara ödəmələr                                             23      69 
 
       əsas vəsaitlərin təmirinə, məzuniyyətlərin  
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       ödənilməsinə, avtonəqliyyat müəssisələrində  
       avtomobil şinlərinin təmirinə və s. görə  
       ehtiyat yaradıldıqda                                       23          89 
 
2     İstehsal edilmiş məhsulun və 
       göstərilmiş xidmətlərin maya  
       dəyəri silindikdə: 
 
      anbara mədaxil edilmiş məhsullar                10,          23 
                                                                             12 
 
       əsas vəsaitlərin əsaslı və digər 
       növ təmiri üzrə: 
 
       ehtiyyat yaradılan zaman (təmir 
       fondu və ya təmirə görə ehtiyyat) 
       hesabına                                                        89           23 
 
        əgər ehytiyat yaradılmırsa (birbaşa  
        hesablara)                                                     23,         23 
                                                                              25, 
                                                                              26, 
                                                                              29 
 
        əsas istehsal üzrə                                         20           23 
 
        anbar təsərrüfatı üzrə (struktur  
        bölmələrində)                                                44           23 
 
        xidmət göstərən təsərrüfatlar üzrə                29           23 
 
       digər struktur bölmələr və ya satışa 
       uyğun kənar müəssisəılər üzrə                      46           23 
                                                                              və ya 
                                                                              45 
 
       daxili daşımalar (zibil, qar və bu  
       kimi başqa daşımalar) üzrə                            25           23 
 
  3  Silinmələr: 
       
      zay məhsuldan itkilər                                      28           23 
           
      ləğv olunmuş sifarişlər üzrə məsrəflər            80           23 
 
   4  Material qiymətlilərindən  
      əskikgəlmələr və itkilər                             84            23 
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ÜMUMİSTEHSALAT XƏRCLƏRİ 
 

25 №-li hesab aktiv hesabdır, onun uçotu əsasən 10 №-li jurnal-orderdə aparılır 
 

   1.  Sənaye müəssisələrində 
       mumistehsalat xərclərinin uçotu 
 

1. Maşın və avadanlıqların 
       saxlanılması və istismarı xərcləri: 
 
       sexlərdə və təsərrüfatlarda istifadə  
       edilən əsas vəsaitlərin köhnəlməsi                 25      02 
 
       qeyri-maddi aktivlərin köhnəlməsi                   25      05 
 
       maşın və avadanlıqlara xidmət  
       göstərən zaman  istifadə edilən  
       materalların, ehtiyat hissələrin,  
       yanacağın dəyəri                                             25     10 
 
     qiyməti qəbul olunmuş limit  
     daxilində istifadəyə verilən ATƏ  
     dəyəri                                                                 25     12 
 
     istismara verilən zaman, qiyməti 
     qəbul olunmuş limitdən çox olan  
     ATƏ 50 % həcmində hesablanan  
     köhnəlmə                                                           25      13 
 
            
    ümumiistehsalat tələbatı 
    üçün istfadə olunan buxar, su 
    elektrik enerjisinin dəyəri: 
 
    özündə istehsal edilmiş                                     25      23 
 
    kənardan alınmış                                               25      60 
 
    sexlərdə və təbiəti mühafizə təyinatlı  
    obyektlərdə əsas vəsaitlərin təmiri  
    (təmir üçün ehtiyat yaradılmadıqda)                  25      23 
 
    gələcək dövrlərin uyğun xərcləri                        25      31 
 
    hazır məhsulun öz tələbatına 
    yönəldikdə                                                          25      40 
 
 
    ayırmalar: 
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   Əmlakın və işçilərin məcburi  
    sığortasına                                                         25        65 
 
    Büdcədənkənar fondlara                                    25        67 
 
    sosial sığorta və bu kimi başqa 
    fondlara                                                              25        69 
 
    sexlərdə maşın və mexanizmlərə 
    xidmət göstərən işçilərin əmək 
    ödənişləri                                                            25       70 
 
    Ehtiyat fondlara ayırmalar  
    (ezamiyyəyə görə, əsas vəsaitlərin 
    təmirinə və s.)                                                     25       89 
 
 
2. Ümumistehsalat xərcləri silindikdə:  

 
artıq qalan və qaytarılan materialların 
 dəyəri                                                               10        25 
  
məhsulun maya dəyəri                                      20        25 
 
öz istehsalı olan yarımfabrikatların 
maya dəyəri                                                       23       25 
 
köməkçi istehsalat işlərinin maya dəyəri           23       25 
  
 
zay məhsulun maya dəyəri                                28       25 
 
gələcək dövrlərin xərcləri                                   31       25 
 

2    İnşaat müəssisələrində inşaat  
      maşın və mexanizmlərinin istismar 
      xərclərinin uçotu 
 
      Podrat və mexanizasiya struktur  
      bölmələrində inşaat maşın və mexanizmlərinin  
      istismarı üzrə məsrəflər 
 
 
1. İnşaat maşın və mexanizmlərinin  

köhnəlməsi                                                       25      02 
 

2. İnşaat maşın və mexanizmlərinin istismarı 
      ilə əlaqədar qeyri-maddi aktivlərin 
      köhnəlməsi                                                       25      05 

 



 171 

1                            2 3 4                             5 

 
3. Maşın və mexanizmlərin istismarı zamanı  
      istifadə edilmişlərin dəyəri: 
      materialların                                                        25       10 
 
      yanacaq-sürtgü materiallarının                            25      10 
 
      ehtiyat hissələrinin                                              25       10 
 
      enerjinin, suyun, qazın və s.                                25     23,  60 
 
4. Maşın və mexanizmlərin təmirinə (ehtiyat 
      vəsaitləri olmadıqda): 
 
      öz gücünə yerinə yetirilmiş                                 25      23 
 
      kənar müəssisələr tərəfindən yerinə  
      yetirilmiş                                                             25       60 
 
      Mexanizasiya bölmələrində maşın 
      və mexanizmlərin istismarına aid  
      olan qaimə xərcləri silindikdə                             25       26 
 
5. Ehtiyat vəsaitlər olmadıqda və ya  
      çatışmadıqda birdəfəlik xərclərin bir 
      hissəsinin silinməsi (maşın və  
      mexanizmlərin sökülməsinə,  
      daşınmasına və yeni istismar yerində  
      yığılmasına)                                                        25       31 
 
Qeyd.  Ehtiyyat yaradılan zaman 89 №-li  «Gələcək dövrlərin xərcləri və ödəmələri üzrə ehtiyat» hesabı 
debitləşdirir. 
 
6. Ödənilməmiş işlərə və xidmətlərə görə 
      ümidsiz iddialar üzrə məbləğ silindikdə                 25       63 
 
7. Maşın və mexanizmlərə xidmətlə məşğul  
      olan işçilərin əmək ödənişləri                              25      70 
  
8. Ehtiyyat vəsaitlərin yaradılması (təmirə,  
      birdəfəlik xərclərin ödənilməsinə)                       25      89 
 
9. Dəyişkən qaimə xərclərinin maşın və 
      mexanizmlərin istismarı üzrə maya 
      dəyərə birbaşa aid edən zaman nəzərə alınır: 
 
      qiyməti qəbul edilmiş limit daxilində 
      birbaşa silinən ATƏ                                             25      12 
 
      qiyməti qəbul olmuş limitdən çox olan  
      ATƏ dəyərinin 50 % həcmində hesablanan  
      köhnəlmə                                                             25      13 
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      əmlakın və işçilərin məcburi sığortasına  
      ayırmalar                                                          25         65 
 
      məşğulluq fonduna ödəmələr sosial 
      sığortaya və bu kimi başqa fondlara 
      ödəmələr                                                          25        69 
 
 
      İnşaat maşın və mexanizmlərinin istismar 
      xərcləri  aybaay silindikdə: 
 
 1) podrat işlərinin maya dəyərinə                           20       25 
 
2) yardımçı və köməkçi istehsaltın iş və 
      xidmətlərinin maya dəyərinə                             23      25 
 
 3)  qaimə xərclərinə                                                26      25 
  
 4)  zay məhsulun düzəldilməsi üzrə  
    xidmətidlərə                                                         28      25 
 
 5) xidmət  təsərrüfatlarının  saxlanılması  
    xərclərinə                                                             29      25 
 
 6) icarəyə verilmiş maşın və mexanizmlər 
    üzrə xərclər, eləcə də kənara başqa 
    bölmə və ya müəssisələrə göstərilən 
    xidmətlərə                                                           46      25 
 
 

ÜMUMİTƏSƏRRÜFAT XƏRcLƏRİ 
 

ümumitəsərrüfat xərcləri hesabı 26 №-li aktiv hesabdır və onun uçotu əsasən 10 
№-li jurnal-orderdə aparılır 

 
1  1.  İdarə aparatında istifadə edilən    
    əsas vəsaitlərin köhnəlməsi                               26      02 
 
2. Müəssisənin idarəsi ilə əlaqədar olan  
    qeyri-maddi aktivlərin köhnəlməsi                      26      05 
 
3. İdarəetmə ehtiyaclarına istifadə  
    edilmiş ATƏ (qiyməti qəbul edilmiş  
    limit həddində)                                                    26      10,  12 
 
 4. Köhnəlmə: 
    istismara verilən zaman dəyərinin 50 %  
    və ya 100 % həcmində ATƏ  
    hesablanmış                                                        26      13 
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 5. Köməkçi  istehsalat tərəfindən əsas  
    vəsaitlərin saxlanılmasına edilən 
    xidmətlər (isidilmə, işıqlandırma, su  
    təchizatı və s.) və onların (təmir fondu  
    və ya ehtiyat vəsaitləri olmadıqda)  
    təmiri                                                                  26        23 
 
6. Gələcək dövrlərin xərcləri kimi nəzərdə 
  tutulmuş xərclərin  müəyyən bir hissəsi  
  silindikdə                                                            26         31 
 

 7. Başqa xərclər ödənildikdə (məhkəmə,  
  arbitraj rüsumları və s.)                                      26         51,  71 
 

 8. Xidmətlərə görə (rabitə, binaların  
  mühafizəsi və s.) malgöndərənlərə 
  olan borc                                                            26          60 
 

 9. Əmlakın və işçilərin məcburi sığortasına 
    ayırmalar                                                           26         65 
 

10. Məşğulluq fonduna ayırmalar                            26          67 
 
11. Büdcəyə yığım və rüsümlar                               26          68 
 
12. Sosial sığorta fonduna ayırmalar                       26          69 
   
13. İdarə aparatı işçilərinin əmək  
      ödənişləri                                                           26          70 
 
14. İşçilərə kəşf və səmərələşdirici 
      təkliflərə görə çatılası məbləğlər                        26          70 
 
15. İşçilərə sanitar-məişət xidmətləri üzrə 
      məsrəflər (soyunma, geyinmə,  
      yuyunma,  isinmə otaqlarının,  
      duşxanaların saxlanılması, paltarların 
      yuyulması, qurudulması və başqa 
      sanitar-məişət xidmətləri üzrə  
      məsrəflər)                                                           26         10, 
                                                                                              12, 
                                                                                              60, 
                                                                                              76 
 
16. Əməyin mühafizəsi və texniki 
      təhlükəsizliyə görə məsrəflər                              26         10, 
                                                                                               12, 
                                                                                               60, 
                                                                                               70 
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17. Mühafizəçilərin saxlanılmasına 
      məsrəflər və ya mühafizə xidmətlərinə  
      görə kənar müəssisələrə ödəmələr                  26          12, 
                                                                                             13, 
                                                                                             65, 
                                                                                             69, 
                                                                                             70 və başqaları 
 
18. Əsas vəsaitlərdən istifadəyə görə  
      icarə haqları                                                      26           60 
 
19. Tikinti təşkilatlarında məsrəflər: 
 
      inşaat laboratoriyalarının və lahiyyə  
      qrupplarının saxlanılması                                  26           12, 
                                                                                              13, 
                                                                                              65, 
                                                                                              69, 
                                                                                              70 və başqaları 
       tikinti sahələrinin saxlanalması və 
       abadlaşdırılması (təmizlənmə,  
       işaqlandırma, abadlaşdırma, və s.)                   26         12, 
                                                                                              13, 
                                                                                              65, 
                                                                                              69, 
                                                                                              70 və başqaları 
            obyektlərin təhvilə hazırlanması 
            (zibilin yığılmasına, döşəmələrin,  
            pəncərələrin, qapıların və s.  
            yuyulmasına görə fəhlələrin, obyekti  
            təhvilə hazırlamasına görə gözətçinin, 
            növbətçi çilingərin, elektrik 
            mantorunun əmək ödənişlfəri, təhvil  
            zamanı qızdırılma və s.)                                   26       12, 
                                                                                                13, 
                                                                                                65, 
                                                                                                69, 
                                                                                                70 və başqaları 
            tikintinin təşkili layihəsinə  
            uyğun olaraq podratçının  
            bölmələrinin (səhələrinin,  
            briqadalarının) hərəkəti 
            (nəqliyyat, yük doldurma- 
            boşaltma işləri, yığılıb-sökülən  
            avadanlaqların və hissələrin  
            demontaji və montaji və s.)                              26       10, 
                                                                                                12, 
                                                                                                65, 
                                                                                                69, 
                                                                                                70 və başqaları 
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20. İxtisasartırma ilə əlaqədar olan  
      məsrəflər:  
        
        təhsil  zamanı əmək haqqı, yol  
        haqqı, gündəlik xərclər və s. 
        limitləşdirilməmiş xərclər                              26      70, 
                                                                                       71 
 
        Müqavilə şərtləri daxilində işçilərin 
        hazırlanmasını və ixtisasartırmasını  
        həyata keçirən müəssisənin  
        xidmətlərinin ödənilməsi:  
 
        normalar daxilində                                         26     51, 
                                                                                        76 
 
         normadan artıq                                              88     51, 
                                                                                         76 
 
21. Yeməkxanaların və xidməti işçilərin 
      saxlanılması məsrəfləri                                     26     23, 
                                                                                         60, 
                                                                                         70 və başqaları 
 
22. Xərclər: 
 
      məsləhətləşmələr, məlumat və 
      auditor (qanunvericilikdə nəzərdə 
      tutulubsa) xidmətlərinə görə ödəmələr             26     51, 
                                                                                         71, 
                                                                                         76 
 
      nümayəndəlik xərcləri:  
 
      norma daxilində (normalar varsa)                     26      71, 
                                                                                          76 
 
23. Bank xidməti ödəmələri  
      (qanunvericiliklə nəzərdə tutulan)                     26      51 
 
24. Təhtəlhesab məbləğlər (qanunvericiliklə  
      nəzərdə tutulmuş normalar əsasında)              26     71 
 
25. Məhkəmənin qərarı ilə iddiaya görə 
      ödəmələr                                                           26     76 
 
26. Genpodratın xidmətləri (subpodratçının  
      uçotunda)                                                           26     60            İşin sonunda: 
                                                                                                          D.60-K.62 
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27. Maya dəyərinə daxil edilən bank 
      faizləri                                                           26      90 
 
 
2     Silinmələr: 
 
1) ümumistehsalat xərclər: 
 

əsas istehsalın maya dəyərinə                     20     26 
 
köməkçi istehsalların işlərinin maya 
dəyərinə                                                       23     26 

 
      öz istehsalı olan yarımfabrikatların 
      maya dəyərinə                                                 21      26 

 
      zay məhsulun dəyərinə                                    28      26 

 
      satışa                                                                46      26 
 
 

2) qaimə xərcləri: 
 

  podrat işlərin maya dəyərinə                            20      26 
 

      yardımçı  və köməkçi istehsalın 
      işlərinin maya dəyərinə                                    23      25 

 
      qeyri-əsaslı işlərin maya dəyərinə                   30      26 

 
      zay məhsulun dəyərinə                                   28      26 
 
      satışa                                                               46      26 
 
3     Genpodratçının uçotunda subpodratçı  
      müəssisələrin borclarının əks 
      etdirilməsi                                                      60       26       İşin sonunda qəbul 
zamanı 
                                                                                         və ya   D.20-K.60 
                                                                                         76 
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İSTEHSALDA ZAY 

 
 istehsalda zay hesabı 28 №-li aktiv hesabdır və  onun uçotu əsasən 10-s №-li 

jurnal-orderdə aparılır 
 

1.   Əsas zay məhsul 
                                                             
1. Dəyərin silinməsi: 

 
 
İstehsal zamanı qüsurları aşkar edilmiş 
istifadəyə yararasız olan məhsullar, 
materiallar, konstruksiyalar və detallar              28      10 
 
başa çatmamış istehsala aid edilən 
keyfiyyətsiz yerinə yetirilmiş işlər və 
məhsullar (akta uyğun xərclərdən 
müəyyən hesablamalarla aşkara  
çıxarılanlar)                                                        28      20 

       
 

2. Yararsızlığı istehsal zamanı aşkar 
      edilmiş məhsulların, materialların, 
      konstruksiyaların və detalların  
      düzəldilməsi xərcləri:  
      istifadə edilmiş materialların dəyəri                   28      10 
 
      əmək ödənişləri xərcləri                                    28      70 
 
      büdcədənkənar fondlara ödəmələr  
      (məşğulluq, yol və s.)                                        28      67 
 
      sosial sığorta və bu kimi başqa  
      fondlara ayırmalar                                             28      69 
 
      ümumitəsərrüfat xərcləri                                   28      26 
 
      kənar müəssisələrin işlərinin dəyəri  
      üzrə ödənişlər                                                   28      60 
 
3. Başa çatmamış istehsalda olan 
      keyfiyyətsiz yerinə yetirilmiş işlərin 
      və məhsulların düzəldilməsindən itgilər            28      07, 
                                                                                         10, 
                                                                                          23, 
                                                                                          25, 
                                                                                          60 
                                                                                          və başqaları 
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4. Qaytarılan materialların qiyməti qədər 
      zay məhsula görə xərclərin azaldılması            10,    28 
                                                                                12 
 
5. Zay məhsul düzəldikdən sonra itgilərin  
      silinməsi: 
 
a)   malsatanın, subpodrat və ya  
      layihə müəssisələrinin günahı üzündən  
      əmələ gələn                                                       63      28 
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b)  müəssisənin işçilərinin günahı üzündən 
      olmuş günahkar şəxslərə                                 73         28 
 
      podrat işlərin maya dəyərinə                            20         28 
 
2    Struktur bölmələrin köməkçi  
      istehsalatlarında zay məhsul 
 
1. İstifadəyə tamamilə yararsız olan 
      məhsulun dəyərinin silinməsi                            28        23 
 
2. Bir hissəsi istifadəyə yararsız olan 
      məhsulun düzəldilməsi xərcləri:                        28        10, 
      öz gücünə                                                                      23, 
                                                                                            70 
                                                                                             və başqaları 
 
      kənar müəssisələr tərəfindən                            28        60 
 
 
3. Zay məhsuldan itgilərini silindikdə: 

 
günahkar şəxslərə                                             73         28 
 
məhsulun (işin, xidmətin, maya dəyərinə)          23        28 
 
zay məhsulda günahları olan müəssisələrlə 
hesablaşmalarda                                                63        28 



 179 

 
1                            2 3 4                             5 

 
 

XİDMƏTEDİcİ  İSİTEHSALAT VƏ TƏSƏRRÜFATLAR 
 

Xidmətedici istehsalat və təsərrüfatlar hesabı 29 №-li aktiv hesabdır və 
onun uçotu əsasən 10 №-li jurnal-orderdə aparılır 

 
A. Sturktur bölmələrdə və ya struktur  
bölməsi kimi ayrıca balansda olan 
yataqxana və yaşayış fondunun istismarı 

 
1 1. Yaşayış fondunun istismarı xərcləri: 
 
a)   idarəetmə aparatının və qulluqçu  
      heyyətin saxlanılmasına:                                   29      70 
 
      əmək ödənişləri məsrəfləri sosial 
      sığorta fonduna, ayırmalar                                29      69 
 
      Əmlakın və işçilərin məcburi 
      sığortasına                                                        29       65 

 
 
      məşğulluq fonduna ayırmalar  
      binanın saxlanılmasına (qızdıramaya  
      işıqlandırmaya, təmir və s.)                               29      23, 
                                                                                          60 
 
      qəbul edilmiş limit daxilində istifadə 
      edilmiş ATƏ dəyəri                                            29     12 
 
      dəyəri qəbul edilmiş limitdən çox 
      olan ATƏ köhnəlməsi                                        29     13 
 
      xidmətedici heyətin əməyinin 
      mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik 
      (dərman qutularının, sabunun,  
      dəsmalların və s. alınması) xərcləri                   29      10, 
                                                                                          12,  
                                                                                          60 
 
 b)   ev təsərrüfatının saxlanılmasına görə: 
 
       həyətdən və səkidən qarın daşınması , 
       damdan qarın atılması, zibilin daşınması  
       və yandırılması, bacaların, ventilyasiya  
       kanalların və qeyri-kanalizasiya 
       lyuklarının təmizlənməsi, işıqlandırma,  
       ümumi istifadə yerlərinin isidilməsi və 
       təmiz saxlanması, əkmələrə qulluq,  
       deritizasiya və xlorlaşdırılması, 
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       zibilyığıcı və sulayıcı inventarların 
       alınması, köhnəlməsi və təmiri, həyət  
       sahəsinin və səkilərin saxlanılması,  
       yaşıllıqların sulanması və s. xərclər                29       10, 
                                                                                          12, 
                                                                                          23, 
                                                                                          25, 
                                                                                          60, 
                                                                                          76 
 
       yaşayış fondunun təmiri xərcləri 
      (fondu və ya təimr üçün ehtiyat  
      olmadıqda): 
 
      kənar təşkilatlar tərəfindən yerinə 
      yetirilmiş                                                          29       60 
 
      öz gücləri ilə yerinə yetirilmiş təmir  
      fonduna və ya ehtiyatlara ayırmalar                29       89 
 
      qanunvericiliyə uyğun olaraq bəzi  
      sakinlərə verilən imtiyazlar (güzəştlər)            29       76 
 
 v) icarəyə götürülmüş binanın (otağın) 
      icarə haqqı                                                        29       76 
 
 q) məqsədli xərclər (su təchizatı, 
      kanalizasiya, elektrik enerjisi  
      təchizatı, radiotarnslyasiya və 
      kollektiv teleantena təchizatı və s.)                    29      10, 
                                                                                           12, 
                                                                                           23, 
                                                                                           60, 
                                                                                           76 
 
 2. Yaşayış fondu üzrə gəlirlər: 
 
      mənzil haqqı                                                      76        29 
 
     yaşayış binası icarəyə götürülmüş  
     müəssisədən icarə haqqı                                    76        29 
 
     istismar xərclərini ödəmək üçün  
     icarəçidən daxilolmalar                                       76        29 
 
3.  Sosial inkişaf üçün nəzərdə tutulmuş  
     vəsait hesabına silinən yaşayış fondu  
     üzrə itkilər                                                            88       29 
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2 1. Yataqxanaların saxlanılması xərcləri: 

 
a) idarəetmə aparatının və xidmətçi 
     heyətin saxlanılmasına: 

     
 

     əmək ödənişləri məsrəfləri                                  29        70 
 

     məşğulluq və bu kimi başqa 
     büdcədənkənar fondlara ayırmalar                     29         67 

 
     əmlakın və işçilərin məcburi 
     sığortasına ayırmalar                                          29         65 
 
     sosial sığorta və bu kimi başqa 
     fondlara ayırmalar                                              29         69 

 
     ezamiyyə xərcləri                                               29         71 

 
     limit daxilində telefon, dəftərxana, 
     poçt-teleqraf və s. xərclər                                  29         71, 

                                                                                 76 
 
     xidmətçi heyətə verilmiş xüsusi 
     geyimlərin köhnəlməsi                                        29        13 
 
 b) əsas vəsaitlərin köhnəlməsi                               29         02 
 
 v) inventarın və yataq ləvazimatının 
     köhnəlməsi                                                         29         13 
 
 q) kommunal xidmətə görə xərclər 
     (qızdırma, su təchizatı, kanalizasiya,  
     qazdan, radio və digər xidmətlərdən 
     istifadəyə görə)                                                   29         23, 
                                                                                             29, 
                                                                                             60 
 2. Yataqxanalar üzrə gəlirlər: 
  
     öz işçilərindən tutulmuş yaşayış haqqı               76         29 
 
3.  Yataqxanaların saxlanılmasına görə 
     zərərlər: 
 

     sosial inkişaf üçün nəzərdə tutulmuş 
     fondların vəsaitləri hesabına silinmələr               88          29 
 

     «Sosial sferaların fondu» subhesabına 
     vəsaitlərin köhnəlməsinə bir hissəsinin  
     aid edilməsi                                                         88          29 
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B. Kommunal müəssisələrin (hamamların, 
     çəmaşirxanaların, bərbərxanaların,  
     mehmanxanaların) saxlanması 
 
1. Kommunal müəssisələrin xərcləri: 

 
 
      əmək ödənişləri                                                  29           70 
 
      əmlakın və işçilərin məcburi sığortası  
      üzrə ayırmalar                                                    29           65 
 
      məşğulluq və bu kimi başqa  
      büdcəcənkənar fondlara ayırmalar                    29           67 
 
      sosial sığorta və bu kimi başqa 
      fondlara ayırmalar                                              29           69 
 
      istehsalatda istifadə edilmiş  
      materialların, yanacağın, enerjinin 
      və suyun dəyəri                                                  29           10, 
                                                                                                 23, 
                                                                                                60 
      əsas vəsaitlərə köhnəlmə 
      hesablandıqda                                                   29          02 

 
      azqiymətli və tez köhnələn əşyalar 
      köhnəlmə hesablandıqda                                   29         13 
 
 2.  Kommunal müəssisələrin saxlanılması 
      ilə əlaqədar xərclər silindikdə                             46         29 
        
 3.  Müştərilərdən daxil olan nəqd pul  
      vəsaitləri hesabına kommunal 
      müəssisələrinin gəlirləri                                      50         46 
 
 V.  Məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin  
       saxlanması (uşaq bağçalarının, 
       yaslilərin, pioner düşərgələrinin və 
       başqalarının) xərcləri 
 
1. Məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin  
      saxlanması üzrə xərclər: 

 
işçilərin əməyinin ödənişinə                                 29         70 
 
Əmlakın və işçilərin məcburi sığortası 
üzrə ayırmalar                                                      29         65 
 
məşğulluq və bu kimi başqa  
büdcədənkənar fondlara ayırmalar                      29          67 
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sosial sığorta və bu kimi başqa 
fondlara ayırmalar                                                29         69 
 

      əsas vəsaitlərin köhnəlməsi                                29         02 
 

      azqiymətli və tezköhnələn əşyaların 
köhnəlməsi                                                           29         13 
 

      ərzaq məhsulları üçün xərclər                             29         10,  41 
 

 binaların saxlanmasına çəkilən xərclər  
(qızdırılma, işıqlandırma, kommunal 

      xərcləri və başqaları)                                           29        10, 
                                                                                         26, 
                                                                                         60, 
                                                                                         76 

      Məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin  
      saxlanması üzrə xərclər silindikdə: 
 
      məsrəflər (əsas vəsaitlərin  
      köhnəlməsindən başqa)                                    96        29 

 
      əsas vəsaitlər köhnəldikdə                                88       29 

                                                                                      (subhesab 
                                                                                      «Sosial 
                                                                                      sferaların 
                                                                                      vəsaitləri 
                                                                                      fondu») 

 

Q. Yardımçı kənd təsərrüfatı  
      sahələrinin saxlanması 
 
1. İstehsalın təşkili və ona xidmət üzrə  
      xərclər:  
 

   inzibati-təsərrüfat xərcləri (işçilərin  
   əməyinin ödənişi, fondlara ayırmalar,  
   ezamiyyə, dəftərxana, tipoqrafiya və 
   başqa xərclər)                                                    29        10, 
                                                                                          12, 
                                                                                          13, 
                                                                                          23, 
                                                                                          65, 
                                                                                          67, 
                                                                                          69, 
                                                                                          70 
                                                                                          və başqaları 
 
  təsərrüfat xərcləri (əməyin mühafizəsi 
  və təhlükəsizlik texnikası, azqiymətli 
  və tez köhnələn əşyaların köhnəlməsi, 
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  əsas vəsaitlərin köhnəlməsi və onların  
  təmirinə xərclər, nəqliyyat xidməti)                      29        02, 
                                                                                          10, 
                                                                                          12, 
                                                                                          13, 
                                                                                          23, 
                                                                                          60, 
                                                                                          76 
 
2. Bitkiçilikdəki məsrəflər                                    29       10, 
                                                                                          12, 
                                                                                          13, 
                                                                                          23, 
                                                                                          65, 
                                                                                          67, 
                                                                                          69, 
                                                                                          70 
                                                                                          və başqaları 

 
3. Heyvandarlıqdakı məsrəflər                            29       10, 
                                                                                          12, 
                                                                                          13, 
                                                                                          65, 
                                                                                          67, 
                                                                                          69, 
                                                                                          70 
                                                                                          və başqaları 
 
4. Məsrəflər silindikdə: 
 
    yemlik və toxumluq məqsədi üçün  
    nəzərdə tutulmuş məhsul üzrə                          10        29 
 
       satış və emal üçün nəzərdə tutulmuş 
       məhsul üzrə                                                    41        29 
 
       böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan  
       heyvanların qiymətinin artırılmasına                09       29 
 
 

QEYRİ-ƏSASLI İŞLƏR 
 

30 №-li hesab-aktivdir, onun uçotu əsasən 10 №-li jurnal-orderdə aparılır 
 

1.1. Müvəqqəti (titulsuz) qurğuların qurulması,  
       təmiri və sökülməsi üzrə məsrəflər: 
 
       materialların dəyəri                                          30      10 
 
       müəyyən edilmiş limitə qədər azqiymətli 
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       və tezköhnələn əşyaların dəyəri                      30      12 
 
       köməkçi istehsalatların xidmətləri                    30      23 
 
       ikinti maşın və mexanizmləri tərəfindən  
       yerinə yetirilmiş işlərin dəyəri: 
 
       öz (xüsusi)                                                       30      25 
 
       kənar müəssisələrin                                         30      60 
 
       kənar müəssisələrin yerinə iş və  
       xidmətlərin dəyəri                                             30      60, 
                                                                                           76 
 
       əmək ödənişi üzrə xərclər                                30      70 
 
       dəyişkən qaimə xərclərinin bölgüsü  
       zamanı bilavasitə qeyri-əsaslı işlərin 

 
       istehsalı üzrə məsrəflər: 
 
       azqiymətli və tez köhnələn əşyalar üzrə  
       müəyyən olunmuş limitdən yuxarı 
       köhnəlmə                                                         30      13 
 
       işçilərin əmək haqqına mütənasib  
       ayırmalar: 
 
       əmlakın və işçilərin məcburi  
       sığortasına                                                       30      65 
 
       məşğulluq və bu kimi başqa  
       büdcədənkənar fondlara                                  30      67 
 
       sosial sığorta və bu kimi başqa 
      fondlara                                                             30      69 
 
2. Müvəqqəti (titulsuz) qurğuların 
      təmiri üzrə məsrəflər silindikdə                          12     30 
                                                                                                                                Köhnəlmə hesablandıqda: 
                                                                                                                                D.26-K.13; eyni zamanda 
                                                                                                                                D.13-K.12 
        
 
3. Müvəqqəti (titulsuz) qurğuların təmiri 
      üzrə məsrəflər silindikdə                                    26     30 
  
      və ya istehsalçılar tərəfindən yerinə  
      yetirilən işlərin maya dəyərinə məsrəflər 
      bölündükdə                                                         20     30 
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2.  Müvəqqəti titullu binaların və qurğuların  
     tikintisi üzrə məsrəflər: 
 
     materialların dəyəri                                              30     10 
 
     azqiymətli vəı tezköhnələn əşyaların  
     müəyyən olunmuş limitə qədər dəyəri                 30     12 
 
     köməkçi istehsalatların xidmətləri                        30     23 
  
    tikinti maşın və mexanizmləri tərəfindən  
     yerinə yetrilmiş işlərin dəyəri: 
 
     öz (xüsusi)                                                           30     25 
 
     kənar müəssisələrin                                             30     60 
  
     ümumtəsərrüfat xərclərinin müvafiq payı             30     26 
 
     kənar müəssisələr tərəfindən yerinə  
     yetirilmiş iş və xidmətlərin dəyəri                        30       60, 
                                                                                            76 
 
     əmək ödənişləri üzrə xərclər                               30      70 
 
     dəyişkən qaimə xərclərinin bölgüsü zamanı, 
     bilavasitə hər bir istehsalçı tərəfindən yerinə  
     yetirilən işlərin maya dəyərinə aşağıdakı  
     yazılışlar edilir: 
  
     müəyyən olunmuş limitdən yuxarı  
     dəyərlə azqiymətli və tezköhnələn 
     əşyaların köhnəlməsi                                            30      13 
 
     əmlakın və işçilərin məcburi sığortası 
      üzrə ayırmalar                                                       30     65   
      
      sosial sığorta və bu kimi başqa fondlara 
      ayırmalar                                                               30     69 
       
      məşğulluq və bu kimi başqa  
      büdcədənkənar fondlara ayırmalar                       30     67 
 
2. Obyektlərin (titullu binaların) istismara 
      daxil edilməsi üzrə məsrəflər silindikdə        
 
        Qeyd. Müvvəqqəti titullu binaların qurulması ilə əlaqədar hesablamalar əsasında nəzərdə tutulan 
xərclər tikinti getdikcə, qarşıdakı xərclərin ödənilməsi üçün ehtiyat dəyəri ilə köhnəlmə əks edilir: D.89-K.02 
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3. 1.  Öz (xüsusi) bina və qurğularının  
      əsaslı təmiri üzrə məsrəflər: 
 
      materialların dəyəri                                               30      10 
 
      azqiymətli və tezköhnələn əşyaların 
      müəyyən olunmuş limitə qədər dəyəri                  30      12 
 
      öz (xüsusi) köməkçi istehsalatının 
      xidmətləri                                                              30      23 
 
      tikinti maşın və mexanizmləri tərəfindən  
      yerinə yetirilmiş işlərin dəyəri: 
 
      öz (xüsusi)                                                            30      25 
 
      kənar müəssisələrin                                              30      60, 
                                                                                              76 
 
      kənar müəssisələr tərəfindən yerinə 

 
      yetirilmiş iş və xidmətlər                                    30      70 
 
      əmək ödənişləri üçün xərclər                            30      70 
 
      hər bir istehsalçının yerinə yeritdiyi 
      işlərin maya dəyəçrinə, dəyişkən qaimə  
      xərclərinin bölgüsü zamanı aşağıdakı 
      yazılışlar edilir: 
 
      dəyəri müəyyən edilmiş limitdən çox olan  
      azqiymətli və tezköhnələn əşyaların  
      köhnəlməsi                                                        30     13 
 
      əmlakın və işçilərin məcburi  
      sığortası üzrə ayırmalar                                     30      65 
 
      məşğulluq və bu kimi başqa  
     büdcədənkənar fondlara ayırmalar                     30      67 
 
     sosial sığorta və bu kimi başqa 
     fondlara ayırmalar                                               30      69 

 
2. Binaların əsaslı təmiri qurtardıqdan  
     sonra məsrəflər silindikdə: 
 
a)  əsas vəsaitlərin təmiri üçün ehtiyat  
     (və ya təmir fondu) 
     yaradıldıqda                                                         89      30 
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b)  ehtiyatlar olmadıqda: 
 
     inzibati xərclər                                                      26     30 
 
     anbar təsərrüfatı xərcləri                                      44      30 
 
     köməkçi istehsalatın xidmətləri                            23      30 
 
     xidmətedici istehsalatlarının və 
     təsərrüfatların xərcləri                                          29      30 
 
     icarəyə götürülmüş binaların (icarəyə 
     verənlərin hesabına) xərcləri                                62     30 
 
4.  1 Sifarişçi tərəfindən tikintisi 
     dayandırılmış obyektlərin dağıdılması  
     və sökülməsi üzrə məsrəflər                                 30                      Müxtəlif (müvəqqəti titullu  
                                                 binaların tikintisi üzrə  
                                                                                                                                 məsrəflər toplusuna  bax) 
2.   Tikintisi dayandırılmış obyektlərin 
      dağıdılması və sökülməsi üzrə  

  
       məsrəflər silindikdə                                            62      30 
 
5. 1 Bina və qurğuların ləğvi ilə əlaqədar, 
      onların sökülməsi üzrə məsrəflər  
      silindikdə                                                                        30     Müxtəlif (müvəqqəti titullu 
                           binaların tikintisi üzrə 
                                                                                                      məsrəflər toplusuna bax) 
2.   Bina və qurğuların sökülməsi üzrə   
      məsrəflər silindikdə                                              47     30       Eyni zamanda: 
                                                                                                       D.47-K.01; 
                                                                                                       D.02-K.47; 
                                                                                                       D.10-K.47; 
                                                                                                       D.80-K.47; 
6. 1  Müvafiq tikinti maşın və 
      mexanizmlərinin düzəldilməsi,  
      quraşdırılması və sökülməsinə çəkilən  
      məsrəflər (birdəfəlik xərclər)                                      30         Müxtəlif (müvəqqəti titullu  
                   binaların tikintisi üzrə  
          məsrəflər toplusuna bax) 
 
2.   Birdəfəlik xərclər silindikdə                                 31     30        Sonra: 
                                                                                                      D.25-K.31-               
      hesablamalar üzrə 
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GƏLƏCƏK DÖVRLƏRİN XƏRCLƏRİ 
 

31 №-li hesab-aktivdir, uçotu 10 №-li jurnal-orderdə aparılır 
 

1.1. Görülümüş işlər üzrə xərclər: 
a)        yeni növ məmulatların buraxılması 
            və yeni texnoloji proseslərin  
            mənimsənilməsi üzrə xərclər                  31      02, 
                                                                                     10, 
                                                                                     23 
                                                                                     və başqaları 
 
b)        mədən yatağı olmayan materialların 
            hasilat üçün açılışı üzrə xərclər                31     02, 
                                                                                      10, 
                                                                                      23, 
                                                                                      60 
                                                                                       və başqaları 
 
v)         müvafiq tikinti maşın və  
            mexanizmlərin düzəldilməsi, 
            quraşdırılması  söküləsi üzrə 
            məsrəflər                                                    31     30 
 
q)          ehtiyat olmadıqda və ya 

 
çatışmadıqda qeyri-müntəzəm 
aparılan təmir üzrə məsrəflər                           31      23, 
                                                                                   30 
 

2.   Hesabat dövründə qabaqcadan  
      ödənən xərclər (icarə, enerji, rabitə 
      və başqaları üzrə ödəmələr)                             31      51, 
                                                                                         76 
 
3.   İşçi qüvvəsinin təşkili  və 
      toplanması üzrə xərclər                                    31     71 
 
4.   Abunə xərcləri                                                  31     51 
 
2.1. Xərclər silindikdə: 
Mədənlər və yatağı olmayan 
materialların hasilat üçün açılışı üzrə 
            məsrəflər                                                     23     31 
 
            müvafiq tikinti maşın və 
            mexanizmlərinin düzəldilməsi, 
            quraşdırılması və sökülməsi üzrə 
            məsrəflər                                                     25     31 
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            əsas vəsaitlər üzrə qeyri-müntəzəm 
            aparılan təmir xərcləri                                   23,    31 
                                                                                 25, 
                                                                                 26, 
                                                                                 29, 
                                                                                 44 
 
            qabaqcadan həyata keçirilmiş 
            ayrı-ayrı xərclər                                           23,    31 
                                                                                25, 
                                                                                26, 
                                                                                29, 
                                                                                44 
 
            işçi qüvvəsinin təşkil və toplanması  
            üzrə xərclər abunə üzrə xərclər                  26     31 
 
            abunə üzrə xərclər                                      26     31 
 
 

 
BİTMƏMİŞ İŞLƏR ÜZRƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ MƏRHƏLƏLƏR 

 
36 №-li hesab-aktivdir; tikintidə, elmdə, geologiyada və b. Sahələrdə tətbiq 

edirlər, hansıların ki, müəssisələrin sifarişçilərlə sona çatmış mərhələlərə görə 
hesablaşmalar həyata keçiririlər; uçotu 10 №-li jurnal-orderdə aparılır 

 
1. Anbara daxil olmuş hazır məhsulun 
       faktiki maya dəyəri silindikdə: 
 
       əsas istehsalatdan                                     37     20 
 
       köməkçi istehsalatdan                               37     23 
 
2. Öz istehsalının məhsul və malları  
      anbara normativ (plan) maya dəyəri 
      ilə mədaxil olduqda                                     40,    37 
                                                                          41 
 
3. Hazır məhsulun faktiki maya dəyərinin 
      onun normativ (plan) dəyərindən  
      kənarlaşması silindikdə:     
      
     Maya dəyərindən artıq hissə                        46      37 
 
     Dəyərindən artıq (storno)                             46      37 
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HAZIR MƏHSULLAR VƏ MALLAR 

 
40 və 41 №-li hesablar aktivdir, uçotu 11 №-li jurnal-orderdə aparılır 

 
1. Hazır məhsullar anbara mədaxil  
     edildikdə (faktiki maya dəyəri ilə) 
 
1) Əsas və köməkçi istehsalatlardan  
         hazır məhsul faktiki maya dəyəri  
         ilə anbara  mədaxil edildikdə (37 №-li 
         hesabdan istifadə etməyəndə)                       40      20 
                                                                                          23 
 
2) Öz istehsalının yarımfabrikatları satış 
         məqsədi ilə hazır məhsul kimi faktiki  
         maya dəyəri ilə anbara mədaxil 
         edildikdə                                                          40      21 
 
3) Xidmətedici istehsalat və təsərrüfatların 
         məhsulları satış məqsədi ilə faktiki  
         olaraq maya dəyəri ilə anbara mədaxil 
         edildikdə                                                         40      29 
 
4) İnventarizasiya zamanı hazır məhsul  
         üzrə aşkar edilmiş artıqgəlmə qoyulmuş  
         qiymətlə anbara mədaxil edildikdə                 40      80 (88) 
 
5) Köməkçi istehsalatlar tərəfindən buraxılmış  

 
      məhsul mədaxil olunduqda                               40      23 
 
2.   Məhsul yenidən qiymətləndirildikdə                  40      14             Eyni zamanda: 
 
2.1 Daxili tələbat üçün istifadə olunmuş 

 məhsulun dəyəri silindikdə                                20,     40 
                                                                           23, 
                                                                           25, 
                                                                           26 
Zay məhsulun düzəldilməsinə sərf  
edilmiş hazır məhsul                                           28      40 
 
gələcək dövrün xərclərinə sərf edilmiş 
hazır məhsul                                                       28      40 
 
2. Məhsul ucuzlaşdırıldıqda                                14      40            Eyni zamanda: 
 

3. Kənara satılmış məhsullara görə  
      satışdan gələn gəlir müəyyənləhdirdikdə 
      (45 №-li hesabdan istifadə etdikdə)                    45     40            Eyni zamanda: 
                                                                                                           D.46-K.68 
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                                                                                                           Dt46-K.80 və ya  storno  
    
      ödəniş üzrə                                                         46     45 
 
      satıldıqca məhsulların dəyəri hesablaşma  
      hesabına daxil olduqca                                        51     46 
 
      bədbəxt hadisə (yanğın, avariya, qəza və 
       s.) zamanı istifadə edilən hazır məhsul               80     40 
 
       inventarizasiya zamanı anbarda əskik 
       gəlmiş hazır məhsullar (bazar qiyməti ilə)            84     40 
 
       kənar müəssisələrə əvəzsiz olaraq verilmiş 
       hazır məhsullar (məktəblərə, bağçalara  
       və b.)                                                                     88     40 
 
3.1. Kənardan mal alındıqda                                         41     60, 
                                                                                               76 
 
   2. Mallar yenidən qiymətləndirildikdə                         41     14        Eyni zamanda: 
                                                                                                           D.14-K.80 
   3. Mallar satıldıqda (mədaxil yükləmə üzrə 
       müəyyən olunur): 
 
       kənara                                                                   46      41        Eyni zamanda: 
                                                                                                           D.51-K.46 
                                                                                                           D.46-K.80 və ya storno 
   
      öz işçilərinə (satış qiymətilə)                                46     41          Eyni zamanda: 
                                                                                                          D.50-K.46 
 
     özünün əsas, köməkçi, yardımçı sahələrinin 
      malları mədaxil edildikdə (əsasən ticarətdə)        41     20, 
                                                                                            23, 
                                                                                            29 
 
     Nəqdi pula alınmış mallar                                      41     50 
 
     Mal satışı üçün malsatanın hesabına  
     agentləşdirilmiş sənədlər təqdim edildikdə            41     60 
 
     Malların dəyərinə daxil edilən büdcəyə 
     Ödəmələr                                                               41    68 
 
     Təhtəlhesab məbləğə alınmış mallar                     41    71 
 
     Sair debitorlar hesabına daxil olmuş  
     mallar                                                                     41    76 
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     Özünün sərbəst balansa ayrılmış  
     təsərrüfatından daxil olan mallar                            41    79, 
                                                                                             78 
 
     İnventarizasiya zamanı artıq gəlmiş  
     mallar                                                                     41     80 
 
     Kənardan əvəzsiz alınmış mallar                           41     88 
 
     Kirayə verilmiş mallar yararsız 
     hala düşən zəman köhnəlmə  
     hesabına silindikdə                                                13     41 
 
     yenidən emala verilmiş mallar:  
     (alınmış və komplektləşdirici 
     məmulatlar təkrar istehsala  
     buraxıldıqda)                                                         20      41 
                                                                                   23 
 
     Ticarətdə öz xüsusi ehtiyacına sərf edilmiş  
     mallar                                                                    44      41 
 
    45 №-li hesabdan istifadə edən zaman  
    satışa göndərilən mallar                                         45      41 
 
    45№-li hesabdan istifadə etmədən satışa  
    göndərilən mallar                                                   46      41 
 
    Kirayə verilmiş mallar kirayənəşin  
    tərəfindən qaytarılmadıqda                                    76      41 
 
    Tabeçiliyində olan təşkilatlara 
     mal verildikdə                                                       78       41 
                                                                                  79 
    Bədbəxt hadisədən (yanğından,  
    qəzadan və s.) silinən mallar                                80       41 
 
    İnventarizasiya zamanı əskikgəlmiş  
    mallar                                                                    84       41 
 

TİCARƏT ƏLAVƏSİ 
 

41 №-li hesab-passivdir, ticarət və ictimai iaişə müəssisələrində tətbiq olunur 
 
1.1. Mədaxil olunmuş malların məbləğində  
            ticarət əlavəsi (güzəşti) əks olunduqda          41     42 
 
1.2       Satılmış mallara aid ticarət əlavəsi 
            (güzəşti) stornalaşdırıldıqda                           46     42 
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2.         Çatışmayan mallara görə ticarət  
            əlavəsi (güzəşti) silindikdə                             42     83 
  
 

KOMMERSİYA XƏRCLƏRİ 
 

43 №-li hesab-aktivdir, sənaye müəssisələri tərəfindən tətbiq edilir; uçotu 
11 №-li jurnal-orderdə aparılır 
 

 
1. Məhsulun satışı ilə əlaqədar xərclər: 
 
       Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi                              43     02 
 
       Qeyri-maddi aktivlərin köhnəlməsi                    43      05 
 
       Tara və bağlama (barat) üçün məsrəflər 
       müəyyən edilmiş limit daxilində                         43     10 
 
       istifadə olunmuş azqiymətli və tez  
       köhnələn əşyaların dəyəri (limit  
       daxilində)                                                           43     12 
 
       qiyməti müəyyən edilmiş limitdən  
       yuxarı olan azqiymətli və texköhnələn 
       əşyaların köhnəlməsi                                         43     13 
  
       məhsulun satışı üzrə görülən iş və  
       xidmətlər:            
        
       köməkçi istehsalatlar tərəfindən                       43       23 
        
       kənar müəssisələr tərəfindən                           43       60, 
                                                                                           76 
       ticarət ehtiyacları üçün 
 
       verilmiş mal nümunələrinin dəyəri                    43      40 
 
       komissiyon xərcləri, broker xid- 
       mətləri, kömrük rüsumları və i.a.                       43      51 
                                                                                           52 
 
       əmlakın və işçilərin məcburi  
       sığortası üzrə ayırmalar                                    43      65                                               
 
       büdcədənkənar fondlara ayırmalar                   43      67 
 
      büdcəyə ayırmalar (verigi və yığımlar)               43      68 
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      sosial sığorta və bu kimi başqa fondlara  
      ayırmalar                                                            43      69 
 
      işçilərin əmək ödənişlərin üzrə xərclər              43      70 
 
      müəyyən edilmiş norma həddində ezamiyyə  
      xərcləri                                                               43     71 
 
      ehtiyatlar (əsas vəsaitlərin təmiri və başqa   
      məqsədlər üçün)                                               43     89 
 
      Qısamüuddətli bank kreditləri üçün faizlər        43     90 
 
2. Satış ilə əlaqədar xərclər silindikdə: 
 

məhsulların                                                        46     43 
 
     əsas vəsaitlərin                                                  47     43 
 
     sair aktivlərin                                                     48      43 
 

YÜKLƏNMİŞ MALLAR 
 

45 №-li hesab-aktivdir, uçotu 11 №-li jurnal-orderdə aparılır  
 

1. Kənara buraxılmış maddi qiymətlilər  
      maya dəyəri ilə silindikdə                                 45      10, 
                                                                                          12, 
                                                                                          41 
      Kənara satılmış heüvanların maya  
      silindikdə                                                          45      11 
 
      Kənara satılmış yarımfabrikatların  
      maya dəyəri silindikdə                                     45      21 
 
      Kənara satılmış hazır məhsulların maya 
      dəyəri silindikdə                                               45      40 
 
     Sair aktivlərin satışı zamanı hissə-hissə  
     satılmış sair aktivlərin maya dəyəri  
     silindikdə                                                           46      45             Eyni zamanda: 
                                                                                                          D.51-K.46 
2. Maddi qiymətlilərin satışı zamanı 
 
      onların maya dəyəri silindikdə                          46     45             Eyni zamanda: 
                                                                                                         D.51-K.46 
3. Şübhəli (ümidsiz)borclar silindikdə: 
 
      şübhəli borclar üzrə ehtiyat yaradıldıqda          82     45 
 
      ehtiyat olmadıqda                                             80     45 
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MƏHSUL (İŞ, XİDMƏT) SATIŞI 

 
46 №-li hesab-aktiv-passiv hesabdır, uçotu 16 №-li cədvəldə 11 №-li 
jurnal-orderdə aparılır 

 
1. Məhsul (iş və xidmət) satışın uçotu 
 
A. Satışdan gələn gəlir  
     yüklənmiş mallar və 
     yerinə yetirilmiş iş və 
     xidmətlərə görə müəyyən  
     edildikdə 
 
1. Maya dəyəri silindikdə: 
 
a)  sənaye istehsalında: 
     yuklənmiş yarımfabrikatlar və  
     göstərilmiş xidmətlərp üzrə                               46      20, 
                                                                                         21, 
                                                                                         23 
 
     ümumtəsərrüfat xərcləri (əgər müəssisədə 
     onların birbaşa satışa silinməsi nəzərdə 
     tutulubsa, 20 №-li hesabda əks  
     etdirmədən)                                                       46         26 
 
     hazır məhsulun faktiki maya dəyəri onun  
     normativ (plan) dəyərindən fərqləndikdə           46         37 
 
     hesabat ayında satılmış məhsulun maya 
     dəyərinə silinmiş kommersiya xərcləri               46         43 
 
     yüklənmiş hazır məhsul üzrə                             46         40    45 №-li hesabdan istifadə  
                                                                                                      edilmədikdə 
 
     Məhsul satışına aid edilən vergilər və  
     yığımlar                                                              46         68 
 
b) tikinti istehsalatında: 
    
     yerinə yetirilmiş mərhələlər üzrə                        46      20        Eyni zamanda: 
                                                                                                      D.36-K.46 
 
     təhvil verilmiş obyektlər üzrə                              46      20        Eyni zamanda:  
                                                                                                      D.62-K.46 
q)  xidmətedici istehsalatlar tərəfindən  
      kənara göstərilən xidmətlər üzrə                       46     29         Eyni zamanda: 
                                                                                                      D.62-K.46 
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2. Satış əks olunduqda: 
 
a)   sənayedə 
 
      əsaslı tiintiyə məhsul istehlakı zamanı               08      46 
       
      xidmətedici təsərrüfatlar tərəfindən  
      məhsul istifadə olunduqda                                 29       46 
 
     alıcılara yüklənmiş məhsul üzrə                          62       46 
 
     işçilərə məhsul buraxılışı zamanı                        73       46 
 
     işçilərə məhsul satışı zamanı(satış  
     qiymətilə)                                                            70       46 
 
b) tikintidə: 
     podrat işlər (müqavilə qiyməti üzrə)  
     satıldıqda                                                            62       46 
 
 
Qeyd. Başa çatdırılmamış mərhələlər üzrə maliyyə nəticəsi əks olunduqda belə yazılış edilir: D.36-K.46 
 
     material və digər qiymətlilər (satış 
     qiyməti üzrə) satıldıqda                                       62       46 
 
    satılış işlərin (məhsulların) dəyərindəki 
    yuxarı alınmış maliyyə yardımı                             51      46 
 
3. Barter əməliyyatı üzrə tədarükün 
      dəyəri qarşılıqlı zaçot edildikdə                          60      62 
 
Qeyd. Qeyri-maddi aktivlər və sair aktivlər kənara satıldıqda əsasən 48 №-li hesabdan istifadə edilir. Tikinti 
təşkilatlarının iş şəraitində, aktivlərin satışı epizodik xarakter daşıdığı zaman, bu əməliyyatları 46 №-li 
hesabdan istifadə etməklə də aparmaq olar: 
 
     kənara satılanların dəyəri silindikdə: 
 
     qeyri-maddi aktivlərin                                          46      04            Eyni zamanda: 
                                                                                                           D.05-K.46; 
                                                                                                           D.76-K.46 və  
                                                                                                           D.46-K.80 
 
      Material və malların                                            46      10            Eyni zamanda: 
                                                                                                           D.62-K.46 
 
B.  Satışdan gələn gəlir dəyəri ödənmiş  
      məhsullara, iş və xidmətlərə görə müəyyən  
      edildikdə 
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1. Yüklənmiş məhsulun, yerinə yetirilmiş  
       işlərin və göstərlmiş xidmətlərin maya 
       dəyəri silindikdə                                                  46      45 
 
2. Satılmış məhsülların (iş və xidmətlərin)  
      dəyəri hesablaşma hesabına daxil olduqda         51     46 
 
3. Barter əməliyyatı üzrə tədarükün dəyəri  
      qarşılıqlı zaçot edildikdə                                        60     46            Eyni zamanda: 
                                                                                                             D.10-K.60; 
                                                                                                             D.46-K.20 
 
2. Satılmış məhsullara, işlərə, xidmətlərə görə  
      büdcəyə ödəmələr ƏDV, aksiz və başqaları         04     68 
 
3. Podrat işlərinin, maddi qiymətlilərin və digər  
      aktivlərin reallaşdırılmasından olan mənfəət  
      əks edildikdə                                                          46     80 
  
4. Təşkilatın işçiləri üçün qiymətlilər  

buraxıldıqda                                                            50,    46 
                                                                                73 

 
      öz işçilərinə satış qiyməti ilə məhsul və mal  
      satıldıqda                                                                70     46 
 
5.   Törəmə müəssisələrə qiymətlilər satıldıqda           78     46 

 
7. Dividentlər işlərlə və xidmətlərlə ödənildikdə      75      46            Eyni zamanda: 
                                                                                                           D.81-K.75 və 
                                                                                                           D.46-K.20,23 
 
8. İşlərin və digər qiymətlilərin satılmasından 
      olan zərər əks edildikdə                                       80     46 
 
 

 
ƏSAS VƏSAİTLƏRİN SATIŞI VƏ SAİR XARİcOLMALARI 

 
47 №-li hesab-aktiv-passiv hesabdır, uçotu 13 №-li  jurnal-orderdə aparılır 

 
1. Əsas vəsaitlər sıradan çıxdıqda: 
 
     xidmət müddətinin qurtarması ilə  
     əlaqədar silindikdə                                                47      01              Eynizamanda: 
                                                                                                                  D.02-K.47; 
                                                                                                                  D.10-K.47; 
                                                                                                                  D.47-K.30; 
                                                                                                                  D.80-K.47 
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1) yararsız silindikdə                                                47      01              Eyni zamanda: 
                                                                                                                  D.02-K.47; 
                                                                                                                  D.10-K.47; 
                                                                                                                  D.47-K.30; 
                                                                                                                  D.84-K.47 
 
 
3)  satıldıqda                                                               47      01               Eyni zamanda: 
                                                                                                                  D.02-K.47; 

                                                                                                             D.47-K.68; 
                                                                                                             D.76-K.47; 
                                                                                                             D.51-K.76 

  
4)  əvəzsiz verildikdə                                                   47      01              Eyni zamanda: 

                                                                                                             D.02-K.47; 
                                                                                                                  D.47-K.68; 
                                                                                                                  D.88-K.47; 
                                                                                                                  Dt.87-K.47 
 
5)  uzunmüddətli icarəyə verildikdə                            47      01              Eyni zamanda:  
                                                                                                                  D.02-K.47; 
                                                                                                                  D.09-K.47; 
                                                                                                                  D.47-K.68; 
                                                                                                                  D.47-K.83 
 
 
Qeyd. Ödəniş alındıqca gəlir müvafiq məbləğdə mənfəətə daxil edilir: D.83-K.80 
 
6)  əmanətə (qoyuluş kimi) verildikdə                       47      01              Eyni zamanda: 
                                                                                                                 D.02-K.47; 
                                                                                                                 D.06-K.47; 
                                                                                                                 D.47-K.83 
 
2. Əsas vəsaitlərin satışından mənfəət                     47     80 
 
3. Əsas vəsaitlərin sökülməsi üzrə məsrəflər           47     30 
 
4. Uzun müddətə icarəyə verilmiş və ya başqa 
      müəssisəyə nizamnamə kapitalı kmimi  
      qoyulmuş əsas vəsaitlərdən satışdankənar 
      gəlirlər kimi daxlolmalar                                       47      83 
 
 5.  Çıxmış əsas vəsaitlər üzrə köhnəlmə                  02      47 
 
5. Verilmiş əsas vəsaitlərin yenidən- 
 qiymətləndirilmiş dəyəri əks etdirildikdə: 
 

digər müəssisələrə nizamnamə kapitalı  
kimi əmanət (qoyuluş kimi) şəklində  
verildikdə                                                              06     47 
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sonradan satılma (alınma) hüququ ilə  
uzunmüddətə icarəyə verildikdə                           09     47 
 

7.   Əsas vəsaitlərin sökülməsindən alınmış 
 materiallar mədaxil olunduqda                             10,    47 
                                                                              12 
  
9. Satılmış əsas vəsaitələr üzrə borc əks  

edildikdə                                                               76     47 
  
10. Əsas vəsaitlərin satışından və ləğvindən  
     olan zərərlər silindikdə                                          80     47 
 
11. Günahkardan tutmaq üçün  
      müəyyənləhdirilmiş ziyanlar ödənilmək  
      üçün nəzərdə tutulduqda dəyəri                          84     47 
 
11. Əsas vəsaitlərin əvəzsiz verilməsi zamanı  
      onların aşkar edilmiş amortizasiya  
      olunmamış hissəsi                                               88     47 
 
 

SAİR AKTİVLƏRİN SATIŞI 
 

48 №-li hesab- Aktiv-passiv hesabdır, uçotu 13 №-li jurnal-orderdə aparılır 
 
Qeyri-maddi aktivlər sıradan çıxdıqda:  
 

1) silindikdə                                                          48     04                    Eyni zamanda: 
                                                                                                                  D.05-K.48; 
                                                                                                                  D.80-K.48 
 
2)  satıldıqda                                                          48     04                    Eyni zamanda: 
                                                                                                                 D.05-K.48; 
                                                                                                                 D.48-K.68; 
                                                                                                                 D.76-K.48; 
                                                                                                                 D.51-K.76 
  
3) əvəzsiz verildikdə                                               48     04                   Eyni zamanda: 
                                                                                                                 D.05-K.48; 
                                                                                                                 D.48-K.68; 
                                                                                                                 D.88-K48 
 
2) digər müəssisənin nizamnamə kapitalına  
 
əmanət (qoyuluş) kimi verildikdə                             48     04                    Eyni zamanda: 
                                                                                                                      D.05-K.48; 
                                                                                                                      D.06-K.48; 
                                                                                                                      D.48-K.83 
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2. Qiymətli kağızların satışı digər müəssisələrə        48     06,                   Eyni zamanda: 
                                                                                           58                    D.51-K.48; 
                                                                                                                   D.48-K.80 
    öz (xüsusi) səhmlərinin, onların ikinci dəfə 
    dövriyyəsi zamanı: 
  
a) uçot qiyməti ilə                                                       50,     56 
                                                                                    51, 
                                                                                    71 
 
b) bazar qiyməti ilə                                                      48     56                   Eyni zamanda: 
                                                                                                                       D.51-K.48; 
                                                                                                                       D.48-K.80 
3. Qeyri-maddi aktivlərin və qiymətli kağızların 
     satışından olan məfəət                                           48     80 
 
4. Qeyri-maddi aktivlər əmanət (qoyuluş) kimi  
    verildikdə satışdan kənar gəlirlər                            48     83 
 
6. Valyuta vəsaitləri rəsmi kursdan fərqli kursla  

satıldıqda                                                               48     52                    Eyni zamanda:  
                                                                                                                       D.51-K.48; 
                                                                                                                       D.48-K.80 

 
 Qeyd. Podratçılar sıradan çıxmış qiymətliləri (materiallar, qurğular və digər qiymətlilər) 46 №-li hesabda 
əks etdirə bilərlər. 

 
7. Sıradan çıxmış qeyri-maddi aktivlər üzrə  

Köhnəlmə                                                              05     48 
 

8. Qeyri-maddi aktivlərin satışından  
      debitorlar:                                                             76     48 
 
9. 48 №-li hesabdan istifadə etməklə nəzərə  
      alınan qiymətlilərin sıradan çıxmasından  
      zərərlər                                                                  80     48 
 
10. Qeyri-maddi aktivlərin əvəzsiz verilməsi  
      zamanı onların aşkar olunmuş amortizasiya  
      olunmamış hissəsi                                                 88      48 
 
 

KASSA 
 

50 №-li hesab-aktivdir, uçotu jurnal-order 1№-də aparılır. 
 

1. Nəqd pullar kassaya daxil olduqda: 
 

1) sonradan satılma (alınma) hüququ ilə 
      uzunmüddətli icarəyə verilmiş əsas 
      vəsaitlərə görə nağd ödəniş                                 50      09 
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2) satılmış işlərə və materiallara görə                         50      46           Eyni zamanda: 
                                                                                              və ya         D.46-K.10,20 
                                                                                    50      62 
 
3) satılış qeyri-maddi aktivlərə görə                             50      48           Eyni zamanda: 
                                                                                                                 D.48-K.04; 
                                                                                                                 D.48-K.68; 
                                                                                                                 D.05-K.48 
 
4) hesablaşma hesabından                                        50      51 
 
5) valyuta hesabından                                                50      52 
 
6) əmək haqqının və iş istehsalçılarının  
         digər xərclərinin ödənişi üçün əvvəllər 
         xüsusi fondlara köçürülmüş vəsaitlər  
         qaytarıldıqda                                                     50      55 
 
7) yolda olan vəsaitlər nağd ödənildikdə                   50      57 
 
8) iddialar üzrə borclar nağd ödənildikdə                  50      63 
 
9) avans şəklində nağd ödənişlər                             50      64 
 
10) işçi tərəfindən artıq alınmış məbləğ  
 qaytarıldıqda: 

 
əmək haqqı                                                          50      70 
 

      ezamiyyət və təsərrüfat ehtiyacları üçün             50      71 
 
11)  işçilər tərəfindən borcların nağd ödənişi: 
        
       ziyana görə                                                        50      73 
 
       borclar üzrə                                                        50      73 
 
       kreditə alınmış mallar görə                                 50      73 
 
 
       özəlləşdirmə zamanı səhmlərə yazılış 
       üzrə                                                                    50      73               Eyni zamanda: 
                                                                                                                  D.73-K.96 
 
             səhmlərə yazılış üzrə                                    50      75 
 

12)  işçilərdən-mənzil haqqları və  
       məktəbəqədər uşaq müəssisələrində  
       uşaqların saxlanması  üzrə xərclərin 
       nağd ödənişi                                                 50      76 
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13)  gələcək dövrlərin  gəlirləri hesabına  
       nağd ödənişlər                                             50      83 

 
2. Kassada olan xarici valyutaların qalıq  
      məbləğlərinin məzənnə dəyəri                            50      83 
 
3. İnventarizasiya nəticələri üzrə aşkar  
      edilmiş nağd pul artığı                                         50      80 
 
4. Nağd pul vəsaitləri xərcləndikdə: 
 
1. Ödənişlər: 
 
     dəftərxana, poçt –teleqraf və idarə  
     heyətinin saxlanması ilə əlaqədar digər  
     xidmətlərə                                                             26      50 
 
     sosial sığortaya nəzərdə tutulmuş  
     vəsaitlərin hesabına müavinətlər                          69      50 
 
2. Əmək haqqının, mükafatların, xəstəlik  
 
      vərəqələri üzrə müavinətlərin və 70 №-li  
      hesabın krediti üzrə hesablanmış digər  
      məbləğlər                                                          70      50 
 
      Yol xərcləri və yeni iş yerinə keçməklə 
      əlaqədar digər xərclər                                       71      50 
 
      İşçilərə fərdi və kooperativ mənzil  
      tikintisi ev təsərrüfatı üçün verilən 
       ssudalar                                                           73      50 
 
       Məcburi sığorta müqaviləsi üzrə işçilərə  
       qaytarılan sığorta ödənişləri                             73      50                   D65-K.73 
 
       Depanentləşdirilmiş əmək haqqı                     76      50 
 
       Səhmdarlara kapitalda iştirakı üçün  
       dividentlər (səhmlər üzrə):-kənar şəxslərə      75     50 
 
 
      Müəssisə işçilərinə                                           70      50                   Eyni zamanda: 
                                                                                                                 D.75-K.70 
      Maddi kömək                                                    88      50 
 
3. Səhmdar cəmiyyət tərəfindən  
      səhmdarlardan öz (xüsusi) səhmləri satın  
      alındıqda                                                           56      50 
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4. Təhtəl hesab şəxslərə ezamiyyət xərcləri  
      və təsərrüfat ehtiyacları üçün avans  
      verildikdə                                                          71     50 
 
5. Yolda olan vəsaitləri ödənildikdə                      57     50 
 
6. İnventarizasiya zamanı aşkar edilmiş,  
      kassadakı pul vəsaitlərinin əskikgəlməsi  
      əks olunduqda                                                 84     50 
 

 
HESABLAŞMA (51 №-li hesab) VƏ VALYUTA (52 №-li hesab) HESABLARI ÜZRƏ 

ƏMƏLİYYATLAR 
 

51 və 52 №-li hesablar-aktiv hesabdır və onların uçotu 2 №-li jurnal-
orderdə aparılır. 

 
1. Pul vəsaitlərindən daxil olmalar: 
 
1. Borclar qaytarıldıqda: 
      uzunmüddətli (1 ildən çox) borclar                 51,    06 
                                                                             52  
     
      qısamüddətli (1 ilə qədər) borclar                    51,        58 
                                                                               52 
       nizamnamə kapitalına qoyulmuş 
       əmanətlər                                                        51,        06 
                                                                               52 
      
       depozit hesablardakı vəsaitlər                         51,       58 
                                                                               52 
2. Alınma hüququ ilə uzunmüddətli  
       icarəyə verlmiş əsas vəsaitlərin dəyəri  
       ödənildikdə                                                      51,       09                   Buna qədər: 
                                                                               52                              D.09-K.47 
 
3. Maddi dəyərlilərin satışı zamanı: 
 
 

(45 №-li hesabdan istifadə edildikdə)               50,    46                   Eyni zamanda: 
                                                                         52                            D.45-K.10,12 
                                                                                                           D.46-K.45 
 

4. İşçilərə ödənilməmiş əmək haqqı, eləcədə  
      təsərrüfat aə digər məqsədlər üçün  
      götürülmüş, lakin istifadə olunmamış  
      məbləğ banka mədaxil olunduqda                  51,     50 
                                                                              52 
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5. Akkretivlərin, çek kitabçalarının istifadə 
      olunmamış qalıqları bankdakı hesablara 
      köçürüldükdə                                                   51,     55, 
                                                                              52  
  
6. Valyuta vəsaitəlrinin manat örtüyü  
      hesablaşma hesabına köçürüldükdə               51      52 
  
7. Yolda olan pul vəsaitləri bankdakı  
       hesablara daxil olduqda                                 51,    57 
                                                                              52 
 
8. Əvvələr verilmiş, lakin istifadə olunmamış  
      avans qaytarıldıqda                                         51,     61   
                                                                              52 
 
9. Yerinə yetirilmiş və təhvil verilmiş podrat  
       işləri ödənildikdə                                            51,    62   
                                                                              52 
    
10. İddia məbləğləri malsatan və digər təşkilatlar 
      tərəfindən ödənildikdə                                     51,    63   
                                                                              52 

 
11. Mərhələlər üzrə yerinə yetirilmiş işlərə görə  
       alınmış avanslar                                              51,     64   
                                                                               52 
  
12. Sığorta müqaviləsinə əsasən sığorta 
      ödəməsinin məbləği alındıqda                          51,     65   
                                                                                52 
 
13. Ödənmiş artıq (izafi) xərclər qaytarıldıqda: 
 
      büdcədənkənar fondlara                                   51,     67 
                                                                                52 
 
      büdcəyə                                                            51,     68  
  
14. Qeyri-maddi aktivlər satıldıqda                          51,     76                   Eyni zamanda: 

52 D.76-K.47 
53  

15. Müxtəlif debitorlar tərəfindən dividentlər  
       və digər daxilolmalar köçürüldükdə                  51,     76 
                                                                                52 
16. Daxil olan vəsaitlər: 
      törəmə müəssisələrindən                                  51,      78 
                                                                                52 
      struktur bölmələrdən                                         51,      79 
                                                                                52 
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17. Mənfəət kimi əks edilir: 
 
      Əvvəllər hesabdan silinmiş debitor borcları 
      daxil olduqda                                                     51,      80 
                                                                                52 
      Əmanətlər və qiymətli kağızlar üzrə 
      gəlirlər daxil olduqda                                          51,     80 
                                                                                 52                      Və ya  

                                 D.76-K.80 
                                                                                                           D.51-K.76 
      bank hesablarında pul vəsaitləri üzrə 
      manatın məzənnəsi dəyişdikdə                          51,     83 
                                                                                 52                      İlin sonunda mənfəətə 

                                 (zərərə) aid edilir 
      Müqavilə öhdəliklərinin yerinə  
      yetirilməməsi ilə əlaqədar cərimələr 
      alındıqda                                                            51,     80    
                                                                                52 
       Keçən illərdə görülmüş işləri və satılmış 
       qiymətliləri yenidən hesablamaqla  
       alıcılardan məbləğ daxil olduqda                      51,     80 
                                                                                52 
 
18. Gələcək dövrlərin gəlirlərinə (icarə haqqı  
      və i.a.) aid olan vəsaitlər daxil olduqda             51,     83 
                                                                                52 
19. Bank kreditləri: 
  
     -qısamüddətli                                                      51,    90     
                                                                                52 
 
     -uzunmüddətli                                                     51      92     
                                                                                 52 
 
20. Borc vəsaitləri: 
 
    -qısamüddətli                                                        51,    94 
                                                                                 52 
 
    -uzunmüddətli                                                       51,     93 
                                                                                  52 
 
21. Mənzil, bağ evlərinin və s. tikintisi üçün  
      işçilərə boc verməyə alınmış bank kreditləri        51,     93 
                                                                                  52 
22. Məqsədli proqramların reallaşdırılması  
      üçün digər müəssisələrdən vəsaitlər  
      alındıqda                                                              51,    96 
                                                                                  52 
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26. Büdcədən vəsait alındıqda                                  51,     96 
                                                                                  52 
2.   Pul vəsaitlərinin xərclənməsi: 
 
1. Qeyri-maddi aktivlərin dəyəri ödənildikdə            04      51, 
                                                                                            52                   (və ya 76 №-li h.) 
 
2. Pul vəsaitləri maliyyə qoyuluşlarına 
      köçürüldükdə; 
 
     Digər müəssisənin nizamnamə kapitalına 
     əmanət kimi                                                          06      51, 
                                                                                             52 
 
     Borc şəklində: 

 
    -qısamüddətli                                                        58        51, 52 
 
    -uzunmüddətli                                                       06        51, 
                                                                                              52 
      müəyyən müddətə alınmış qiymətli kağızlar: 
 
      bir ilə qədər                                                          58      51, 
                                                                                             52 
 
      bir ildən çox                                                         06      51, 
                                                                                            52 
  
3. Bank kretinə görə faiz ödənildikdə 
     -limit daxilində                                                       90,     51, 
                                                                                   92      52 
 
     -limitdən artıq                                                        90,     51,  
                                                                                   92      52 
 
4. Bank xidmətləri ödənildikdə                                 26       51, 
                                                                                              52 
 
5. Müəssisənin idarə edilməsi ilə əlaqədar  
      ümumtəsərrüfat xərcləri ödənildikdə                   26       51, 
                                                                                             52 
 
6. Müəyyən dövr üçün nəzərdə tutulmuş  
       xərclərdən artıq ödəmələr(dövri mətbuat, 
       icarə haqqı və i.a.) üçün                                     31      51, 
                                                                                            52 
7. Hesablaşma (valyuta) hesabından (çek  
      əsasında) nəqd pul alındıqda                               50     51, 
                                                                                            52 
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8. Əldə edilmiş valyuta vəsaitləri ödənildikdə          52      51 
 
9. Pul vəsaitləri akkreditivlərə, çek 
      kitabçalarına, vəkil edilmiş şəxslərin cari  
      hesablarına köçürüldükdə                                   55     51 
 
10. Səhmdar cəmiyyət öz səhmlərini aldıqda            56     51, 
                                                                                           52 
 
11. Pul sənədləri (putyovkalar, markalar)  

alındıqda                                                              56      51, 
                                                                                      52 

 
12. Yolda olan vəsaitləri əks olunduqda                    57      51, 
                                                                                            52 

 
      Malsatan və podratçıların hesabları  

ödənildikdə                                                        60           51, 
                                                                                         52 

 
13. Subpodratçının gördüyü iş və ya maddi 
      qiymətlilərin tədarükü üçün avans şəklində 
      pul vəsaitləri köçürüldükdə                               61           51, 
                                                                                              52 
 
14. Alıcılar və sifarişçilərin hesabları üzrə 
      izafi xərclər əks olunduqda                               62          51, 
                                                                                              52             Eyni zamanda: 
                                                                                                               D.62-K.46(storno) 
15. Bank tərəfindən hesablaşma hesabından  
      səhvən silinmiş məbləğ iddialara 
      köçürüldükdə                                                     63         51, 
                                                                                              52 
 
16. Avansların istifadə edilməmiş məbləğləri  

qaytarıldıqda                                                       64          51, 
                                                                                         52 

 
17. Əmlak və şəxsi sığortaya görə olan borclar 
       sığorta müəssisələrinə köçürüldükdə               65           51, 
                                                                                               52 
 
18. Büdcədən kənar fondlara (yol, məşğulluq  
       və i.a.) borclar köçürüldükdə                             67          51, 
                                                                                               52 
19.  Vergilər (mənfəətdən, ƏDV, işçilərin 
        gəlirindən tutulan gəlir vergisi və i.a.)  
        üzrə borclar müvafiq büdcəyə  
         köçürüldükdə                                                     68        51, 
                                                                                                52 
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20. Pensiya fonduna, sosial sığorta fonduna,  
      olan borclar köçürüldükdə                                     69        51, 
                                                                                                52 
 
21. İşçilərə çatacaq əmək haqqının məbləği və  
      səhmlər üzrə dividentlər köçürüldükdə               70         51, 
                                                                                               52 
22. İş istehsalçılarının və ya ezamiyyətdə olan 
      digər işçilərə avavns köçürüldükdə                     71         51, 
                                                                                               52 
23. Müəssisə tərəfindən günahkar şəxslərə  
      tətəbiq edilən cərimə məbləğləri əks  
      edildikdə                                                              73         51, 
                                                                                                52 

 
24. Gəlirlərin (dividentlərin) məbləği  
      təsisçilərə köçürüldükdə: 
 
    -hüquqi şəxslərə                                                    75        51, 
                                                                                               52 
  
   -müəssisədə işləməyən fiziki şəxslərə                    70        51, 
                                                                                               52 
 
25. Digər kreditor borcları ödənildikdə  
      (deponentlaşdirilmiş əmək haqqı, icra  
      vərəqələri üzrə boclar, kreditə alınmış  
       mallara görə bolrclar və s.)                                 76        51, 
                                                                                               52 
26. Müxtəlif ehtiyaclar üçün pul vəsaitləri  
      köçürüldükdə: 
       
      törəmə müəssisələrə                                           78        51, 
                                                                                               52 
      struktur bölmələrə                                               79         51, 
                                                                                               52 
27. Zərərə aid edilir: 
 
     -təsərrüfat müqavilələrinin pozulması ilə 
      əlaqədar ödənilmiş cərimələr, pensiyalar,  
      dəbbələmə pulları                                                 80        51, 
                                                                                               52 
 
     -keçən iəllərin əməliyyatları ilə əlaqədar  
       xərclər                                                                  80       51, 
                                                                                               52 
 
     -məhkəmə və toplantılar ilə əlaqədar xərclər         80       51, 
                                                                                               52 
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      valyuta vəsapitlərinin qalığı üçün məzənnə 
      fərqi ilin sonunda mənfəətə (zərərə)  aid  
      edilir (manatın məzənəsinin qalxması)                  83       52 
 
28. İqtisadi sanksiyalar, xeyriyyə payları və i.a.  
      xalis mənfəətə aid edildikdə                                  81,      51, 
                                                                                    88       52 
 
29. İstehsal və sosial təyinatlı fondlar müvafiq 
      xərclərin örtülməsinə istifadə olunduqda:  
     -tikintidə pay iştirakı (istehsalın inkişafı    
       fondunun hesabına) zamanı                                  88       51, 
                                                                                                 52 
      -işçilərə sosial və tibbi xidmət üzrə əlavə 
       xərclər örtüldükdə                                           88            51, 
                                                                                              52 
 
30. Əsas vəsaitəlrin təmirinin dəyəri  
       ödənildikdə: 
 
     -digər müəssisələr tərəfindən yerinə  
       yetirildikdə:                                                      60            51, 
                                                                                               52 
 
     -təmir fondu və ya təmir üçün ehtiyat  
       yaradıldıqda                                                     60           51, 
                                                                                               52         Eyni zamanda: 
                                                                                                            D.89-K.60 
31. Bank kreditləri ödəniddikdə: 
  
     -qısamüddətli                                                      90          51, 
                                                                                               52 
 
     -uzunmüddətli                                                     92          51, 
                                                                                               52 
 
     -işçilərə vermək üçün alınmış kreditlər                93          51, 
                                                                                               52 
 
     o cümlədən onlar üzrə faizlər                              90,         51, 
                                                                                  92,        52, 
                                                                                  93 
32. Ödənişlər: 
 
a) borc vəsaitləri: 
 
   -qısamüddətli                                                         94         51, 
                                                                                               52  
-uzunmüddətli                                                          95          51, 
                                                                                               52 
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b) borc verənlərin gəlirləri üzrə borclar                    81,         51, 
                                                                                 88          52 
 
33. Məqsədli maliyyələşmənin vəsaitləri hesabına  
      müəyyən xərclər örtüldükdə                               96          51, 
                                                                                               52 
34. Uzunmüddətli icarəyə (alınma hüququ 
       ilə) götürülmüş əsas vəsaitlərin dəyəri  
       ödənildikdə                                                        97          51,             Eyni zamanda: 
                                                                                               52               D.03-K.97 
 

BANKLARDA OLAN XÜSUSİ HESABLAR ÜZRƏ ƏMƏLİYYATLARIN UÇOTU 
 

55 №-li hesab-aktivdir, uçotu 3 №-li jurnal-ordedə aparılır. 
 

1. Bankdakı xüsusi hesablara  
     vəsaitlərin daxil olması üzrə 
     əməliyyatlar 
 
1. Akkreditiv açıldıqda: 
 
     -hesablaşma və ya valyuta hesablarından        55          51, 
                                                                                             52 
 
     -kredit hesabına                                                 55         90 
 
2. Bankdakı xüsusi hesabdan çeklə alınmış  
      məbləğ deponentləşdirildikdə                           55        51, 
                                                                                            52 
 
      eyni hal kredit hesabına olduqda                      55        90 
 
3. Əmək haqqı və digər tələbatlarüçün 
      keçirilmiş pul vəsaitəlrinin istifadə 
      olunmamış qalıqları maddi məsul şəxslərə  
      tərəfindən qaytarıldıqda                                     55        71                                                                                                                                                                   
 
4. Özəlləşən müəssisədə, səhmlərə yazılış  
      üzrə iştirakçılar tərəfindən verilmiş  
      vəsaitlər depozitə keçirildikdə                            55       73 
 
5. Hesablanmış köhnəlmə və mənfəət  
      həcmində kapital qoyuluşunun  
      maliyyələdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş  
      vəsaitlər hesablaşma hesabından  
      köçürüldükdə                                                     55         51 
 
6. Məqsədli təyinatlar üzrə vəsaitlər 

daxil olduqda: 
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      pay iştirakı qaydasında yaşayış evlərin   
      tikintisi üçün daxil olmalar                                  55        96              Daxil etmə üzrə:  
                                                                                                               D.69-K.08 və ya 
                                                                                                               D.96-K.88 
 
       kapital qoyuluşu üçün büldcə  
       təxsisalatları                                                      55        96              Daxil etmə üzrə:  
                                                                                                               D.96-K.08 və ya 
                                                                                                              D.96-K.88 
      sosial-mədəni təyinatlı obyektlərin  
      saxlanması üçün                                                55        96 
 
2. Xüsusi hesablarda olan vəsaitlərin  
       istifadəsi üzrə əməliyyatlar. 
 
1. Yüklərin daxil olması haqqında bildirişlər 
       üzrə rüsumlar ödəndikdə                                  44         55 
 
2. Akkreditivlərdə və çek kitabçalarında  
      olan, istifadə olunmamış vəsaitlərin  
      qalıqları hesablaşma hesabına  
      köçürüldükdə                                                      51         55 
 

Akkreditivlərdə və çek kitibçalarda olan 
      istifadə olunmamış vəsaitlərin qalıqları,  
      onların açılması üçün alınmış kreditin  
      qaytarılmasına yönəldikdə                                  90         55 
 
3. Alınmış maddi qiymətlilər, görülmüş iş və 
      xidmətlər üçün malsatanlara və digər 
      müəssisələrə olan borc ödənildikdə                   60         55 
 
4. İş icraçısı tərəfindən işçilərin əmək haqqını 
      vermək və digər ehtiyaclar üçün lazım olan 
      pul vəsaitləri onlar üçün açılmış  
      hesablardan alındıqda                                         71         55 
 
5. Kapital qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi 
      üçün alınmış (təxsisatlar) vəsaitlər istifadə 
      olunduqda: 
 
     alınmış maddi qiymətlilərə və  yerinə  
     yetirilmiş işlərə görə malsatan və  
     subpodratçıların hesab-fakturaları  
     ödənildikdə                                                            60        55 
 
     subpodratçılara avans verildikdə                           61        55 
 
     xüsusi vəsaitlər hesablaşma hesabına  
     köçürüldükdə                                                         51         55  
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PUL SƏNƏDLƏRİ ÜZRƏ ƏMƏLİYYATLARININ UÇOTU 

 

56 №-li hesab-aktivdir, uçotu 3 №-li jurnal-orderdə aparılır 
 1. Pul sənədlərinin daxil olması 
 
1. Alındıqda: 

 
      markalar, istirahət evlərinə və 
      sanatoriyalara putyovkalar                                 56        71 
 
      özəlləşdirmə çekləri                                            56       50, 
                                                                                             51, 
                                                                                           52 
2. Satın alındıqda: 
      Səhmdarlardan səhmdar cəmiyyətinin  
      öz səhmləri (bazar qiyməti ilə)                            56      50, 
                                                                                            51, 
                                                                                            52 
       
      Yoldaşlıq iştirak payı                                           56      50, 
                                                                                            51, 
                                                                                            52 
3. Pul sənədləri alındıqda: 
 
      Struktur bölmələrindən                                       56      79 
      Törəmə müəssisələrindən                                  56      78 
 
2. Pul sənədlərinin çıxması 
 
1. İşçilər tərəfindən putyovkaların 
      dəyəri ödəndikdə                                                50,    56 
                                                                                 70 
 
2. Xalis mənfəət hesabına putyovkaların  
      dəyərinin bir hissəsi silindikdə (sosial  
      inkişaf fondu)                                                      88     56 
 
3. Markaların dəyəri silindikdə: 
      maddi məsuliyyətə verilmişlərin                          71     56 
 
      poçt göndərişlərinə istifadə olunanların 
      (göndərişlərin reyestri üzrə)                                26      56 
 
4. Pul sənədlərinin çatışmamazlığı əks 

etdirildikdə                                                           84     56 
 
5.    Səhmdarlarda satın alınmış səhmlər  
       (paylar) səhmdar (yoldaşlıq) cəmiyyəti  
       tərəfindən ləğv edildikdə: 
 
A)    nominal dəyərlə                                                85     56 
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B) nominal dəyərdən fərqli qiymətlə:  
     nominal dəyəri məbləğində                               85         56 
 
     Nominal dəyərin alış qiymətindən artıq  
     olan fərqi                                                           56         80 
 
     Alış qiymətinin nominal dəyərindən 
     artıq olan fərqi                                                   80         56 
 
5. Səhmdar cəmiyyət tərəfindən öz səhmləri   
      alınıb-satıldıqda                                                48          56                Eyni zamanda: 
                                                                                                                 D.51-K.48; 
                                                                                                                 D.48-K.80 
 

YOLDA OLAN PUL KÖÇÜRMƏLƏRİNİN UÇOTU 
 

57 №-li hesab-aktivdir, uçotu 3№-li jurnal-orderdə aparılır 
    

1. Pullar kassadan köçürüldükdə               57        50 
 

2. Yolda hesab olunan vəsaitləri daxil  
      olduqda                                                            51,       57 
                                                                               52 
 
3. Bankdakı pul vəsaitləri hesabına başqa  
      müəssisələrə köçürmələr edildikdə                  57        51, 
                                                                                           52 
 
4. Sair debitorlardan, törəmə müəssisələrdən  
       və ayrıca balansı olan təsərrüfatlardan  
       daxil olan təsərrüfatlardan daxil olan  
       pul köçürmələri                                                57        76, 
                                                                                           78, 
                                                                                           79 

 
QISAMÜDDƏTLİ MALİYYƏ QOYULUŞLARI 

 
58 №-li hesab-aktivdir, uçotu 8 №-li jurnal-orderdə aparılır 

 
1. Pul vəsaitləri formasında 
     qısamüddətli (1 ilə qədər)  
     qoyuluşlar 

 
1. Digər müəssisələrin səhmləri alındıqda            58        51, 
                                                                                           52 
 
2. Dövlət və yerli faizli istiqrazlar alındıqda           58        51, 
                                                                                           52 
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3. Digər müəssisələrə boc verildikdə                    58          51, 
                                                                                             52 
 
4. Bankdakı depozit hesablara pul vəsaitləri  

Köçürüldükdə                                                    58          51, 
                                                                                        52 

 
2. Əvəzinə maddi qiymətlilər verməklə digər  
      müəssisələrin səhmləri alındıqda: 
      uçot qiyməti ilə                                                  58         04, 
                                                                                             07, 
                                                                                             10, 
                                                                                             12, 
                                                                                             41 
 
       uçot qiymətindən fərqli qiymətlə                       58         48         Eyni zamanda 
                                                                                                           D.48-K.04,07,10,41; 
                                                                                                           D.05,13-K.48; 
                                                                                                           D.48-K.83 
 
3. Ödəmə müddətinin dəyişməsi ilə əlaqədar 
      qiymətli kağızlar uzunmüddətli qoyuluşların  
      tərkibində qısamıddətli qoyuluşlara  
       keçirildikdə                                                        58        06 
 
4. Qoyuluşlar qaytarıldıqda: 
 
1. Borc vəsaitləri qaytarıldıqda                               51,        58 
                                                                                52 
 
2. Digər müəssisələrin səhmləri satıldıqda            48          58          Eyni zamanda: 
                                                                                                            D.76-K.48; 
                                                                                                            D.48-K.80 
 
Banklardakı depozitlərdə pul vəsaitləri olan 
 
      hesablaşma hesabına köçürüldükdə                51,          58 
                                                                                52 
 
5. Qiymətli kağızlar işçilərə satıldıqda                    50,         58 
                                                                                73 
 
6. Borcun ödənilməsi hesabına qiymətli  
      kağızlar digər müəssisələrə verildikdə              76          58 
 
7. Birjada qiymətli kağızlara qiymət təyin 
      edərkən, onların bazar qiymətinə qədər  
      dəyəri silindikdə                                                80          58 
 
8. Özəlləşdirmə fondunun vəsaitləri istifadə 
      olunduqda 
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1. Digər müəssisələrin səhmləri alındıqda 
 
      səhmlər alındıqda                                              58         51 
 
      səhmlər işçilərə verildikdə                                 73         58 
 
      səhmlər almaq üçün işçilərin özəlləşdirmə  
      fondundan istifadə olunan payı silindikdə          96         73 
 
2. Özəlləşdcirmə çekləri alındıqda: 
 
      çeklər alındıqda                                                  58         51 
 
     çeklər səhmlərə hdəyəişdirildikdə                       58         58 
 
     səhmlər işçilərə verildikdə                                   73         58 
 
      çekləri almaq üçün işçilərin özəlləşdirmə 
      fondundan istifadə olunan payı  
      silindikdə                                                            96         73 
 
 
 

MALSATAN VƏ PODRATÇILARLA HESABLAŞMALAR 
 

60 №-li hesab-passivdir, uçotu 6 №-li jurnal-orderdə aparılır 
 

1. Borc əks etdilirlikdə: 
 
1) malsatanlardan alınmış: 
 
      quraşdırma (montaj) tələb edən  
       avadanlıqlar                                                      07        60 
 
      quraşdırılmağa ehtiyacı olmayan 
      avadanlıq, nəqliyyat vasitələri, inventar             08        60 
 
      materiallar                                                         10         60 
 
      azqiymətli və tezköhnələn əşyalar                    12         60 
 
      mallar                                                                 41        60 
 
  Qeyd: Borc məbləğlərində nəqliyyat xərclərinin dəyəri və kommersiya krediti üzrə faizlər nəzərə alınır. 
 
2) yerinə yetirilmiş podrat işlərinə görə  

subpodratçılara                                                  20         60 
 
3) yerinə yetirilmiş iş və xidmətlərə görə  
      müəssisələrə: 
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a) texnoloji tələbat üçün su, elektrik enerjisi,  
    buxar, sıxılmış hava buraxıldıqda: 
 
    əsas istehsalata                                                  20          60 
 
    köməkçi istehsalatlara                                        23          60 
 
    tikinti maşınları və mexanizmlərinin 
   
     istismarına                                                         25          60 
 
    inzibati heyətə                                                    26          60 
 
    xidmətedici istehsalata (təsərrüfata)                  29          60 
 
    qeyri-əsaslı işlərin yerinə yetirilməsinə              30          60 
 
b) əsaslı təmir üzrə:                                               23,         60 
                                                                               26, 
                                                                               29, 
                                                                               44 
 
    tikinti maşınları və mexanizmlərinə                    25          60 
 
    eynilə ehtiyat hesabına                                      89          60 
 
v) tikinti meydançasından zibil və qarın 
     daşınması, yükləorin yerinin dəyişdirilməsinə   25          60 
 
d) zayın düzəldilməsinə                                          28         60 
 
4) icarə üçün müəssisələrə: 
      bina və qurğuların icarəsinə görə                     23,         60 
                                                                               26, 
                                                                               29, 
                                                                               44 
         
      tikinti maşın və mexanizmlərin icarəsinə          25          60 
 
5) yerinə yetirilmiş işlərə görə layihə  

təşkilatlarına                                                      20         60 
 
6) baş podratçının xidmətlərinə görə (yazılış  
      subpodrvatçıda aparılır)                                    26         60 
 
2. Qəbul  zamanı materiallar üzrə müəyyən 
      edilmiş əskikgəlmə, malsatanların hesab- 
      fakturasında buraxılan hesabi səhvlər və  
     qiymət uyğunsuzluğu üçün iddia təqdim  
     edildikdə                                                            63          60 
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3. Yerinə yetirilmiş iş və göstərilmiş xidmətə  
       görə malsatan və podratçıların hesab- 
       fakturaları ödənildikdə: 
 
       struktur bölmələrə                                            79       60 
 
      törəmə (asılı) müəssisələrə                               78       60 
 
4. Tədarük üzrə malsatanlara olan borcun  
      qeydiyyatdan keçdiyi tarixdən, ödənildiyi  
      ana qədər, manatın məzənnəsinini aşağı  
      düşməsi ilə əlaqədər mənfi məzənnə fərqi 
      yarandıqda                                                         83      60 
 
5. Materialların qəbulu zamanı təbii itki 
      norması daxilində müəyən edilmiş  
      əskikgəlmənin dəyəri əks etdirildikdə                 84      60               Eyni zamanda: 
                                                                                                              D.10-K.84 
 
6. Müəssisənin normadan artıq reklam xərcləri  
      əks etdirildikdə                                                    88      60 
 
7. Malsatan və podratçılara olan borc  
      əmlakla (dəyəri zaçot edilməklə)  
      ödənildikdə: 
 
      satılmış əsas vəsaitlər üzrə                                 60       47                Eyni zamanda: 
                                                                                                                 D.47-K.01; 
                                                                                                                 D.02-K.47; 
                                                                                                                 D.47-K.68; 
                                                                                                                 D.47-K.80 
 
      satılmış qeyri-maddi aktivlər və qiymətli  
      kağızlar üzrə                                                       60       48 
 
      yola salınmış məhsullar (mallar)  
      materiallar yerinə yetirilmiş işlər və 
      göstərilmiş xidmətlərlə: (satışın həcmi  
      müəyyənləşdirməklə) 
 
      dəyəri ödənilənlər üzrə                                       60       46 
       
      yüklənmiş və yola salınmış üzrə                         60       62 
 
8. Malsatan və podratçıların hesab- 
      fakturaları ödənildikdə: pul vəsaitləri  
      hesabına                                                             60,      50, 
                                                                                             51, 
                                                                                            52 
      akreditiv və ya çek kitabçasındakı vəsaitlər  

1                            2 3 4                             5 
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9. Yerinə yetirilmiş iş və göstərilmiş xidmətə  
      hesabına                                                           60         55 
 
      bank kreditləri hesabına                                    60         90, 
                                                                                             92 
 
10. Malsatan və podratçı tərəfindən verilmiş  
       avans zaçot edildikdə                                       60         61 
 
11. İddia müddəti qurtardıqdaq sonra kreditor 
      borcları silindikdə                                               60        80 
 
12. Hesablaşmalar üzrə məbləğlər saçot  
      edildikdə: 
 
      törəmə müəssisələrlə                                         60        78 
 
      struktur bölmələrlə                                             60        79 
 

 
VERİLMİŞ AVANSLAR 

 
61 №-li hesab-aktivdir, uçotu 8 №-li jurnal-orderdə aparılır 

 
1. Bank kreditləri hesabına hesablaşma 
      hesabından, valyuta hesabından, bankda 
     olan xüsusi hesablardan verilmiş avanslar: 
 
1) maddi sərvətlərin gətirilməsinə görə 

malsatanlara                                                     61      50, 
                                                                                    51, 
                                                                                    52, 
                                                                                    55, 
                                                                                    90, 
                                                                                    92 

2) yerinə yetirilmiş işlərə görə  
      subpodratçılara, o cümlədən layihə 
      təşkilatlarına                                                     61      50, 
                                                                                          51, 
                                                                                          52, 
                                                                                          55, 
                                                                                          90, 
                                                                                          92 
 
2.1. İstifadə olunmamış avans məbləğləri  

Qaytarıldıqda                                                50      61 
                                                                     51, 
                                                                     52 

 
2. Verilmiş avans məbləğləri zaçot edildikdə: 
 

1                            2 3 4                             5 
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13. Yerinə yetirilmiş iş və göstərilmiş xidmətə  
      alınmış dəyərlilər üçün malsatanlarla              60        61 
      yerinə yetirilmiş işlərə görə  
      subpodratçılarla                                               60        61 
 
3. Podrat  və ya tədarük müqavilələri pozulan  
      zaman verilmiş avans məbləğlərinə iddia 
      təqdim edildikdə                                              63        61 
 
4. İddia müddəti qurtardıqdan sonra tələb  
     olunmayan avans silindikdə: 
 
     ehtiyatın olmaması hallarında                           80        61 
 
     şübhəli borclar üzrə ehtiyat hesabına               82        61 
 
 

 
ALICILAR VƏ SİFARİŞÇİLƏRLƏ HESABLAŞMALAR 

 
62 №-li hesab-aktivdir, uçotu 11 №-li jurnal-orderdə aparılır 

 
1. Podratçı müəssisədə (subpodratçıda)  
      hesablaşmalar üzrə sifarişçinin (baş 
      podratçının) borcu əks etdirildikdə: 
 
1) təhil verilmiş obyektlərə, yerinə 
      yetirilmiş işlərə, yüklənmiş məhsulllara 
      görə                                                                  62      46               Eyni zamanda: 
                                                                                                            D.46-K.20 
2) tikinti dayandırılmış obyektlərin 
      köhnəlməsi və sökülməsi ilə əlaqədar  
      yerinə yetirlmiş işlərə görə                                62      46              Eyni zamanda: 
                                                                                                            D.46-K.30 
 
2. Alıcıların borcu əks etdirildikdə: 
 
       buraxılmış materiallara görə                            62      46 
 
       buraxılmış mallara görə                                   62      46 
 
3. Sifarişçilərdən (baş podrıtçılardan) 
      və malalanlardan artıq alınmış məbləğ  
      qaytarıldıqda                                                     62      51,           Eyni zamanda: storno 
                                                                                          52,          D.62-K.46 
                                                                                          55 
4. Sifarişçilərin malalanların hesab-fakturası 
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       üzrə borcların dəyəri alınmış veksellərlə 
       zaçot edildikdə                                                  62         62 
  
5. Hesablaşması valyuta ilə aparılan,  
      sifarişçilərlə təhvil verilmiş işlər üzrə müsbət 
      məzənnə fərqi (məzənnənin düşməsi)               62        83 
 
 
6. İş, material və xidmətlərə görə alıcılar və  
      sifarişçilər öz borclarana ödədikdə                      50,      62 
                                                                                  51, 
                                                                                  52 
 
7. Alıcılar və sifarişçilərdən alınmış sərvətlər  
      qədər onlara olan borclar barter yolu ilə  
       zaçot edildikdə                                                    60       62 
 
8. Alıcılar və sifarişçilərlə təhvil verilmiş  
      obyektlər, yerinə yetirlmiş işlər və ya  
      yüklənmiş sərvətlərə görə onlardan  
      alınmış avans zaçot edildikdə                              64       62 
 
9. İddia müddəti qurtardıqdan sonra alıcılar 
      və sifarişçilərdən tələb olunmayan boclar 
       (müəssisənin günahı üzündən) silindikdə: 
 
       ehtiyat olmadığı hallarda                                      80       62 
 
       şübhəli borclar üzrə ehtiyat hesabına                  82       62 
 

 
                               

İDDİALAR ÜZRƏ HESABLAŞMALAR 
 

63 №-li hesab-aktivdir, uçotu 8№-li jurnal-orderdə aparılır 
 
1. Malsatan və subpodratçılara iddialara  
       təqdim olunduqda: 
 
1) onların hesab-fakturası yoxlanılan  
      zaman qiymət və taariflərin, gətirilən 
      maddi sərvətlərin miqdar və keyfiyyətinin 
      müqavilədə göstərilənlərə uyğun 
      gəlməməsi, müqavilənin digər şərtlərinə  
      riayət edilməməsi, eləcə də hesab-fakturalar 
      ödənənə qədər hesabi səhvlər aşkar  
      edildikdə                                                               63     60 
 
2) həmçinin hesab-fakturalar ödənildikdən  

sonra                                                                     63      07, 
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                                                                        08, 

                                                                                        10, 
                                                                                        12, 
                                                                                        20, 
                                                                                        23, 
                                                                                        25, 
                                                                                        26, 
                                                                                        29,  
                                                                                        41, 
                                                                                        44 
 

 
2. Banka iddia təqdim olunduqda: 
 
      hesablardan səhv silinmiş məbləğlərə görə      63         51, 
                                                                                             52, 
                                                                                             55 
 
      və ya kreditlər üzrə borcların səhv olaraq 
      artılmasına görə                                                 63        90, 
                                                                                             92 
 
3. Müqavilə şərtlərinə riayət olunmamasına 
      görə malsatan və sifarişçilər tərəfindən 
      qəbul olunmuş və ya Arbitraj tərəfindən  
      mühakimə edilmiş cərimə, pensiya və dəbbə 
      pulları və bu kimi başqa iddialardan  
      daxilolmalar                                                         63       80 
 
4. Kənar müəssisələrə təqdim edilmiş iddialar 
     Arbitraj tərəfindən əsassız hesab edilən  
     zaman silindikdə                                                    07,     63 
                                                                                   08,         
                                                                                   10, 
                                                                                   12, 
                                                                                   20, 
                                                                                   23, 
                                                                                   25, 
                                                                                   26, 
                                                                                   29, 
                                                                                   41, 
                                                                                   44 
 
5. Sifarişçilər (baş podratçılar) və malsatanlar 
      tərəfindən iddia məbləğləri ödənildikdə               50,     63 
                                                                                   51, 
                                                                                   52, 
                                                                                   55 
 
6. Təqdim olunmuş iddialar Arbitraj  
      tərəfindən təmin olunmadıqda cərimə,  
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      penya dəbbələmə pulları silindikdə                  80         63 
 
 

ALINMIŞ AVANSLARIN UÇOTU 
 

64 №-li hesa-passivdir, uçotu 8№-li jurnal-orderdə aparılır 
 

1. Avanslar alındıqda sifarişçilərdən  
    yerinə yetirilmiş işlər üçün                              51,    64 
                                                                           52 

 
          material və xidmətlər üçün                            51,     64 
                                                                                52 
 

2. Məhsullar, işlər satılan zaman,  
      əvvəlcədən silinmiş ƏDV məbləğini 
      avans hissəsi bərpa olunduqda                   68      64                  Buna qədər: 
                                                                                                           D.64-K.68 

 
3. Hazırlıq dərəcəsinə görə podratçı 
      tərəfindən maliyyə nəticəsi müəyyən  
      olunan zaman, sifarişçidən avanslar  
      alındıqda                                                      51,    64                   Eyni zamanda: 
                                                                           52                            D.36-K.46; 
                                                                                                           D.46-K.20 

 
4. Alınmış avanslar borc kimi edildikdə: 

 
1) imzalanmış təhvil aktları üzrə mədaxil  
      müəyyən olunan zaman görülmüş işlərə  
      (təhvil verilmiş obyektlərə) görə                        64     62 
 
2) yüklənmə üzrə mədaxil müəyyən edilən 
      zaman satılmış materiallara, məhsullara 
      görə                                                                   64      62 
 
3) satılmış əsas vəsaitlərə görə                              64      76                   Eyni zamanda: 
                                                                                                                  D.76-K.47 
 
4) satılmış qeyri-maddi aktivlərə görə                    64      76                   Eyni zamanda: 
                                                                                                                 D.76-K.48 
 
4. Avanslar qaytarıldıqda: 
 
    bankdakı hesablardan                                         64       51, 
                                                                                           52, 
                                                                                           55 
 
    bank krediti hesabına                                          64       90 
 

5. İddia müddəti qurtardıqdan sonra 
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tələb olunmamış avanslar silindikdə                 64         80 

 
6. ƏDV qədər avanslar azaldıldıqda                      64         68 
 

 
ƏMLAK VƏ ŞƏXSİ SIĞORTAYA GÖRƏ HESABLAŞMALAR 

 
65 №-li hesab-passivdir, uçotu 10 №-li jurnal-orderdə aparılır 

 
1. Əmlakın və işçilərin məcburi  
      sığortalanması üzrə borclar əks  
      etdirildikdə: 
 
1) istehsalatda olan                                                20,     65 
                                                                                23, 
                                                                                25, 
                                                                                26, 
                                                                                30, 
                                                                                44 
 
2) xidmətedici təsərrüfatlarda                                29      65 
 
3) müəyyən edmlmiş stavkadan çox  
      olan sığorta olunduqda                                     29,     65 
                                                                                88 
 
2. Sığorta müqaviləsinə görə sığorta  
      ödəməsi alındıqda                                             51,     65 
                                                                                52, 
                                                                                55 
 
3. İşçilərin sığortalanma müqaviləsinə  
      əsasən çatası sığorta ödəməsi əks  
      etdirildikdə                                                        65      73       Eyni zamanda: D.73-K.50 
 
4. Sığorta hadisələri (materialların, 
       malların xarab olması, itməsi) üzrə 
       itgilər silindikdə                                                 65      07, 
                                                                                          10, 
                                                                                          12, 
                                                                                          41 
 
5. Sığorta orqanları tərəfindən ödənilməmiş 
      itgilər silindikdə                                                 80      65 
 
6. Sığortaya görə borclar sığorta orqanları  
      tərəfindən köçürüldükdə                                   65      51, 
                                                                                          52 
 
7. Sığorta ödəməsinin dəymiş zərər  
      məbləğində çox olan hissəsi maliyyə 
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      nəticəsinə keçirildikdə                                     65         80 
 

 
BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR ÜZRƏ HESABLAŞMALAR 

 
67 №-li hesab-passivdir, uçotu 8 №-li jurnal-orderdə aparılır 

 
 
1. Büdcədənkənar fondlar ayırmalar 
      üzrə borclar yaradıldıqda: 
 
1) sahə və sahələrarası fondlara                          26         67 
 
Qeyd. Elmi tədqiqat işləri üçün sahə fondlardan vəsait alındıqda: D.51K.96,  istifadə olduqda isə D.96-
K.23,26 yazılışı verilir. 
 
2) məşğulluq fonduna: 
 
      istehsalat heyəti üzrə                                       20,       67 
                                                                               23, 
                                                                               25, 
                                                                               26, 
                                                                               44 
 
    qeyri-istehsalat heyəti üzrə                                29        67 
 
3) yol fonduna: 
 
      avtonəqliyyat vasitələrinin alınması  
      üçün                                                                  08       67 
 
       avtomobil yollarından istifadəyə görə   
       vergi üçün                                                        23,      67 
                                                                                25, 
                                                                                26 
 
      nəqliyyat vasitələrinin sahiblərindən 
      vergi üçün                                                         23,       67 
                                                                                25, 
                                                                                26 
 
2. Özəlləşdirilən müəssisəyə ona yazılmış 
      iştirakçılarlardan köçürüləsi vəsaitlər  
      hesabına əmlak fonduna borc  
      yaradıldıqda                                                      96        67 
 
3. Fondlara olan borclar ödənildikdə                     67        51, 
                                                                                           52 
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BÜDCƏ İLƏ HESABLAŞMALAR 
 

68 №-li hesab-passivdir, uçotu 8 №-li jurnal-orderdə aparılır 
 
1. Vergi və rüsumlar üzrə büdcəyə 
     olan borclar əks etdirildikdə 
 
Respublika vergisi 
 
1. Əlavə dəyər vergisi: 
 
a) satılmış (o cümlədən maliyyə köməyi  
     şəklində) və əvəzsiz verlmiş: 
 
     əsas vəsaitlər (imtiyazlı obyektlərdən  
     başqa) üzrə                                                        47      68                 Eyni zamanda: 
                                                                                                                  D.47-K.01; 
                                                                                                                  D.02-K.47; 
                                                                                                                  D.76-K.47; 
                                                                                                                  D.47-K.80 və ya  
                                                                                                                  D.88-K.47 
  
     qeyri-maddi aktivlər  üzrə                                  48      68 
 
     işlər, materiallar və xidmətlər üzrə                    46      68 
 
b) istehsalat işlərində istifadə edilən, daxil  
    olmuş maddi sərvətlərə görə əvvəllər ödənilmiş  
    vergilərin məbləğindən köçürülməli olan 
    vergi azaldıqda (19 №-li hesab üzrə baxın)       68     19 
2.  
3. Aksizlər                                                             46      68 
 
4. Kömrük rüsumu                                                26,     68 
                                                                               44 
 
5. Mənfəət vergi                                                    81     68 
 
6. Fiziki şəxslərdən gəlir vergisi                            70      68 
 
7. Əmlak vergisi                                                    80     68 
 
8. Torpaq vergisi20,6823,26,29 
 
9. Müvafiq nöqsanlara görə məsul  
      şəxslərin hesabına yazılmış borclar əks  
      olunduqda                                                          73      68 
 
Digər müəssisələrin nizamnamə 
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      kapitalında iştirakından olan gəlirdən 
      vergi üzrə büdcəyə olan əks edildikdə               75        68 
 
10. İqtisadi sanksiyalar üzrə büdcəyə olan  
      borclar əks olunduqda                                        81,       68 
                                                                                 88 
  
11. Vergi və rüsum üzrə büdcəyə artıq  
       verilmiş məbləğlər qaytarıldıqda                        51,       68 
                                                                                  52 
 
12. Vergi və rüsum üzrə büdcəyə olan 
       borclar ödənildikdə: 
 
       bank hesablarından                                            68       51, 
                                                                                             52, 
                                                                                             55 
 
       bank ssudaları hesabına                                     68      90 
 
 

SOSİAL SIĞORTA VƏ TƏMİNAT ÜZRƏ HESABLAŞMALAR 
 

69 №-li hesab-passivdir, uçotu 10 №-li jurnal-orderdə aparılır 
 
 
1. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
      normalarla sosial-sığorta fonduna 
      pensiya fonduna, tibbi sığorta fonduna  
      və bu kimi başqa fondlara ayırmalar: 
      (hesablanmış əmək ödənişlərinə mütənasib  
      olaraq) 
 
1) avadanlıqların və materialların təchizatı  
      ilə məşğul olan, işçilərin                                      44       69 
 
2) podrat işlərin istehsalı ilə məşğul  
      olan işçilərin                                                        20       69 
                                                                                  və ya 
                                                                                  26 
 
3) köməkçi istehsalatda məşğul olan işçilərin           23       69 
                                                                                  və ya 
                                                                                  26 
 
4) tikinti maşın və mexanizmlərin istismarı ilə  
       məşğul olan işçilərin                                           25      69 
                                                                                  və ya  
                                                                                  26 
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5) idarə heyətinin                                                   26         69 
 
6) xidmətedici istehsalatın və təsərrüfatlarda 
      çalışan işçilərin                                                  29         69 
 
7) qeyri-əsaslı işlərdə məşğul olan işçilərin           30          69  və ya 
8) ödənişihəvəsləndirmə fondundan      26           

(xalis mənfəətdən)aparılan podratçı 
işçilərin                                                              88          69      
 

2. Sosial sığorta vəsaiti hesabına verilmiş 
      sanatoriya putyovaklarının dəyərini  
      ödəmək üçün işçilərdən alınmış məbləğ  
      mədaxil olunduqda                                            50         69 
 
3. Müvafiq xərclər sosial sığortaya 
      ayırmalardan çox olduqda, sosial sığorta 
      fondundan alınan vəsaitlər əks etdirildikdə: 
 
4. Ayırmaların vaxtında ödənilməməsinə 
      görə penya məbləğləri əks etdirildikdə: 
 
      təqsirkar şəxslərin hesabına                               73        69 
 
      iddialara aid edilən mübahisəli məbləğlər          63       69 
 
      xalis məfəət hesabına silinmişlər                        88       69 
 
5. Çoxuşaqlılığa, uşaq doğuluşuna, dəfn  
      üçün və s. görə işçilərə müavinət verildikdə       69       50 
 
6. Fondlara və sığorta təşkilatlarına 
      borclar köçürüldükdə                                           69        51, 
                                                                                               52 
7. Əmək qabiliyyətsizliyinə uvə s. görə  
      müavinətin ödənilməsi üçün sosial  
      sığorta fondunun və saitləri istifadə  
      olunduqda                                                            69       70 
 
8. İşçilərə çatası sığorta ödəmələrinin məbləği  
      əks etdirildikdə                                                     69       73                  Eyni zamanda: 
                                                                                                                    D.51-K.69 
 

 
ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ ÜZRƏ İŞÇİ HEYƏTİ İLƏ HESABLAŞMALAR 

 
70 №-li hesab-passivdir, uçotu 10 №-li jurnal orderdə aparılır 

 
1. Müəssisə tərəfindən qəbul olunmuş 
      əmək ödənişi sisteminə əsaslanmaqla 

1                            2 3 4                             5 



 229 

 
      qiymət taarif və vəzifə maaşlarından  
       asılı olaraq əmək haqqı hesablandıqda:  
 
1) materialların yüklənməsi, boşaldılması  
      ilə məşğul olan işçilərə                                       10,        70 
                                                                                 12 
                                                                                  və ya  
                                                                                 44 
 
2) əsas istehsalatda çalışan, o cümlədən 
      materialların obyektyanı anbardan yığılma 
      yerinə qədər gətirilməsi ilə məşğul olan 
      işçilərə                                                                20         70 
 
3) əas vəsaitlərin əsaslı təmiri ilə məşğul olan 

işçilərə                                                                 23         70 
 
4) köməkçi istehsalatlarda məşğul olan işçilərə      23         70 
 
5) tikinti maşın və mexanizmlərinin istismarı və 
       onları xidmətlə məşğul olan işçilərə                   25         70 
 
6) idarə heyətinə                                                      26         70 
 
7) xidmətedici istehsalatlarda və təsərrüfatlarda  
      məşğul olan işçilərə                                             29         70 
 
8) qeyri-əsaslı işlərlə məşğul olan işçilərə                30         70 
 
9) karxanalarda qazıntı işləri ilə, tikinti maşın  
      və mexanizmlərinin yığılıb-sökülməsi və 
      onlar onlar üçün müvəqqəti qurğuların  
      düzəldilməsi ilə, həmçinin kran üçün yolların  
      təmiri və s. ilə məşğul  olan işçilərə                      31       70 
 
10) maddi sərvətlərin təchizatı ilə məşğul 
       olan işçilərə                                                         44       70 
 
2. İşlənilməmiş vaxta görə əmək haqqı 
      hesablandıqda 
 
1. Növbəti məzuniyyət ödənildikdə: 
 
      ehtiyat yaradılan zaman                                        89       70 
 
      ehtiyat yaradılmayan zaman                                  20,     70 
                                                                                     23, 
                                                                                     25, 
                                                                                     26, 
                                                                                     29, 
                                                                                     30, 
                                                                                     44 

1                            2 3 4                             5 
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2. İşdən çıxan zaman işdən çıxarma pulu 
      (işdən çıxma müavinəti): 
 
      ehtiyat olmayan zaman                                      26       70 
 
      ehtiyat yaradılan zaman                                     89       70 
 
3. İxtisas artırma kurslarında təhsil alan 
      zaman işçilərə ödənişlər edildikdə : 
 
      istehsalatda məşğul olan işçilərə                         20,     70 
                                                                                   23, 
                                                                                   25, 
                                                                                   26, 
                                                                                   30, 
                                                                                   44 
 

digər heyətə                                                          29     70 
 

4. Müvəqqəti  iş qabiliyyətsizliyinə,  
      hamiməliyə və s. görə müavinət 
      hesablandıqda                                                     69      70 
 
3. Səhmdarlara, o cümlədən müəssisə işçilərinə 
      dividentlər hesablandıqda                                    75      70 
 
4. Əmək haqqı üzrə işçiyə digər müəssisələrin  
       hesabına çatası borc əks etdirildikdə                  76      70 
 
5. İşçilərin əmək haqqından tutulmalar: 
 
1) işçilərə satılmış öz istehsalının məhsulları  
      və görülmüş xidmətlərin dəyəri: 
 
a)     faktiki maya dəyəri ilə: 
 
        köməkçi istehsalatın məhsul və 
        xidmətinin                                                          70      23 
 
       mexaniki sahənin xidmətinin                              70      25 

 
       xidmətedici istehsalatların və  
       təsərrüfatların məhsullarının, iş və  
        xidmətlərinin                                                      70      29 
 
b)   bazar qiymətliləri ilə                                            70      46                   Eyni zamanda: 
                                                                                                                    D.46-K.23,25 
 
2) itki və zayın ödənilməsinə                                    70      28 
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3) səhmlərə yazılış üzrə borcların ödənilməsinə: 
 
      özəlləşdirmə zamanı                                           70         73 
 
      müəssisənin nizamnamə kapitalının  
      miqdarı artırılan zaman                                       70         75 
  
4) borcların ödənilməsinə: 
 
      əmək ödənişi və digər vergi qoyulan 
      ödənişlərdən gəlir vergisi                                   70          68 
 
      pensiya fonduna                                                 70         69 
 
      təhtəlhesab məbləğlər (ezamiyyə, təsərrüfat  
      və digər xərclər üzrə artıq xərc və istifadə 
      olunmamış məbləğlər) hesabına                         70         71 
 
      kreditə alınmış mallar (müəssisə onun 
      ödənilməsinə ssuda rəsmiyyətə saldıqda), 
      borclar (tikinti, təsərrüfat  ləvazimatları  
      üçün), təqsirkarlar tərəfindən qəbul edilmiş 
      əskikgəlmə və mənimsəmələr etiraz etdikdə      70         73 
 
       icra vərəqələri əsasında mənzil kirayəsinə, 
       kreditə alınmış mallar (müəssisə bank  
       ssudasından istifadə etmədikdə), geyim  
       formalarına və sairə üzrə əmək haqqından  
       tutulmalar                                                            70        76 
 
6. Hesabat ayı ərzində işçilərə ödənilən 
       məbləğlər: 
 
        avans                                                                  70        50 
 
      müavinət                                                               70        50 
 
      mükafat və dividentlər                                           70        50 
 
7. Müəssisə işçilərinə borc verdikdə: 
 

qısamüddətli                                                          70         94 
 
      uzunmüddətli                                                        70         95 
 
8. səhmlər (qoyuluşlar) üzrə dividentlər 
     (gəlirlər) öz  paylarını artırmaq məqsədilə  
     işçilər tərəfindən Nizamnnamə kapitılına  
     yönəldildikdə                                                          70         85 
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9. Vaxtında işçilərə verilməmiş əmək haqqı  

Deponentləşdirildikdə                                          70        76 
 
10. Banklarda nağd pul çatışmamazlığı  
      yarandıqda və ya hesablaşma hesabında,  
      valyutva hesabında və başqa pul vəsaitləri  
      saxlanan hesablarda nağd pul olmadıqda  
      müəssisə öz məhsulun satış  (bazar) qiyməti 
      ilə işçilərinə əmək haqqı kimi verdikdə                70        46          bütün növ vergilər  
                                 nəzərə alınmaqla 

 
 
 

TƏHTƏLHESAB ŞƏXSLƏRLƏ HESABLAŞMALAR 
 

71 №-li hesa-aktiv-passivdir, uçotu 7 №-li jurnal-orderdə aparılır 
 

1.1. Təsərrüfat xərcləri, xidməti  
        ezamiyyət və digər məqsədlər üçün  
        təhtəlhesab şəxslərə; 
 
        Podratçıdan uzaq obyektlərdə məşğul 
       olan işçilərə əmək haqqı ödəmək üçün- 
       vəkil edilmiş şəxslərə kassadan avans 
        verildikdə                                                           71      50 
 
2. İşçilərə məzuniyyətə getməklə,  (imtiyaz 
      olduqda), yeni işə keçməklə əlaqədar xərclər 
       və bunlarla bağlı yol xərci maəbləğləri  
       ödənildikdə                                                          71      50 
 
3. İş istehsalçılarına və ya ezamiyyətdə olan 
      digər işçilərə pul avansları köçürülüdükdə            71      51, 
                                                                                              52, 
                                                                                              55 
 
4. İşçilərə verilmiş qiymətlilərin dəyəri 
      silindikdə: 
 
      poçt markaları və arbitraja və ya  
      məhkəməyə veriləcək iddia ərizələri 
      üçün markalar                                                        71      56 
 
      nəqliyyat biletləri və putyovkalar                            71      56 
 
      satış üzrə əməliyyatların aparılması üçün  
      verilmiş özünün xüsusi səhmləri                            71      56 
 
5. İşçi tərəfindən alınmış çek kitabçasının 
     dəyəri onun hesabına təhtəlhesab kimi 



 233 

 
1                            2 3 4                             5 

 
     köçürüldükdə ( çek kitabçasının qalığı 
     həmçinin 55 №-li hesabda uçota alınır)               71         76 
 
2.1. İşçi tərəfindən təqdim  edilmiş hesabata 
      əsasən istifadə edilmiş çeklərin dəyəri ondan 
      silindikdə (eyni zamanda bu çeklərə əsasən 
      pul vəsaitləri də silinir D.60-K.55)                       76         71 
 
2. Ödəniş və mədaxil sənədlərinin mövcudluğu 
    şəratitndə təhtəlhesab şəxsin hesabatına 
    əsasən sərvətlər mədaxil edildikdə: 
 
    qeyri-maddi aktivlər                                                04        71 
 
    avadanlıqlar                                                            07        71 
 
    materiallar                                                              10        71 
 
    azqiymətli və tezköhnələn əşyalar                          12       71 
 
3. Təhtəlhesab şəxslərin sənədləri əsasında 
    görülən iş və xidmətlərin dəyəri silindikdə: 
 
     əsas fəaliyyətə aid olanlar                                      20,      71 
                                                                                     23, 
                                                                                     25, 
                                                                                     44 
 
     xidmətiedici istehsalat və təsərrüfatların 
     fəaliyyətlərinə aid olanlar                                        29       71 
 
4. Ümumtəsərrüfata aid edilənlərin                              26      71 
 
5. İşçilərin ezamiyyə xərcləri silindikdə: 
 
     istehsalatla əlaqəla idarə heyətinin: 
 
     norma daxilində                                                      26,      71 
                                                                                    44 
  
     normadan artıq                                                       88       71 
     ixtisasartırma ilə əlaqədar: 
 
    norma daxilində                                                       20,      71 
                                                                                    23, 
                                                                                    25, 
                                                                                    26, 
                                                                                    44 
 
    normadan artıq                                                        88        71 
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    işçi toplanışı ilə əlaqədar                                       31         71 
 
    təhvil verilmiş obynktlərdə zayın düzəldilməsi 
    ilə əlaqədar: 
 
a) zəmanət üzrə: 
 
    ehtiyat yaradıldıqda                                                89        71 
 
    ehtiyat yaradalmadıqdca                                        20        71 
 
b) zəmanətdən yuxarı                                                 28       71 
 
6.  İstifadə olunmamış məbləğlər təhtəlhesab  
     şəxslər tərəfindən qaytarıldıqda                            50,       71 
                                                                                   51, 
                                                                                   52, 
                                                                                   55 
 
7.   İşçilər tərəfindən təhtəlhesab məbləğlər  
      hesabına pul sənədləri alındıqda (markalar,  
      putyovkalar, pldratçının öz xüsusi səhmləri)         56        71 
 
8. Ay ərzində verilmiş təhtəlhesab məbləğlərin  
      xərclənməyən hissəsi işçilərin əmək  
      haqqından tutulduqda                                          70        71 
 
9. İşçi tərəfindən qaytarılmamış təhtəlhesab  
      məbləğlər borc hesabına köçürüldükdə (təyin  
      olunmuş müddət qurtardıqdan sonra əmək  
      haqqındvan tutulmaq üçün)                                 73        71 
 
10. Təhtəlhesab şəxslərin xərcləri bölmələrlə 
      qarşılıqlı hesablaşmaya aid edildikdə                  79        71 
 
11. Təbii fəlakətlərin qarşısının alınması və 
      ya ləğv olunması ilə əlaqədar olan  
      təhtəlhesab şəxslərin xərcləri silindikdə 
      (30 №-li hesab vasitəsi ilə də 
      mümkündür)                                                         80       71 
 
 
 

SAİR ƏMƏLİYYATLAR ÜZRƏ İŞÇİ HEYƏTİ İLƏ HESABLAŞMALAR 
 

73 №-li hesab-aktivdir, uçotu 8 №-li jurnal-orderdə aparılır 
 

1.1. Müəssisə tərəfindən götürülmüş,  
     bank ssudası hesabına ödənilmiş,  
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     kreditə alınmış mallara görə işçilərin  
     borcu əks etdirildikdə                                  73          93 

 
 
Qeyd. Əgər müəssisə ancaq işçinin ticarət təşkilatından kreditə aldığı mallara görə borcunu ondan tutursa, 
onda tutulmuş və köçürülmüş məbləğ üçün aşağıdakı yazılış etməlidir: D.70-K.76 və D.76-K.51 
 

2. İşçilər tərəfindən borclar ödənildikdə         70           73 
 
Qeyd. Bank ssudası ödənilən zaman müəssisə tərəfindən aşağıdakı yazılış aparılmalıdır: D.93-K.51 
 

2.1. Yaşayış və bağ evlərinin tikintisi, 
           təsərrüfat ləvazimatlarının alınması  
           üçün müəssisə tərəfindən işçilərə borc 
           verildikdə: 
 
           öz vəsaitləri hesabına                                  73        50, 
                                                                                            51, 
                                                                                            52 
 
           işçilər birbaşa veriliş bank kreditləri  
           hesabına                                                      73        93 
 
   3.    İşçilər tərəfindən borclar ödənildikdə            50,       73 
                                                                                            70 
 
  3.1.    Əsas vəsaitlərin, material və digər 
            maddi sərvətlərin əskikgəlməsi, 
            həmçinin günahkar şəxslərdən tutulası,  
            təbii itki normasından artıq 
            materialların itkisi əks etdirildikdə: 
 
            uçot (faktiki) dəyəri ilə                                73        84 
 
            bazar qiyməti ilə (mümkün satış  
            qiyməti)  uçot dəyəri arasındakı 
            fərq məbləğində                                         73        83 
 
2.   Borclar işçilər tərəfindən ödənildikdə               50,       73 
                                                                               70 
 
3. Əskikgəlmə və itkinin alınması məhkəmə 
      tərəfindən imtina edilən hallarda, onların  
      silinməsi                                                           84        73 
 
4.1. Özəlləşdirilən müəssisənin səhmlərinə 
        yazılış üzrə işçilərin borcları əks  
        etdilirdikdə                                                     73        96 
 
3.    Borcların işçilər tərəfindən aşağıdakı 

 



 236 

1                            2 3 4                             5 

 
    mənbələr hesabına ödənilməsi əks 
    etdirildikdə: 
 
    pulu kassaya köçürmə                                        50      73 
 
    əvvəllər depozitə köçürülmüş məbləğ zaçot  
    edildikdə                                                              55      73 
 
    əmək haqqından tutulmaqla                                70      73 
 
    işçilərə verilmiş özəlləşdirmə çeklərinin dəyəri 
    zaçot edildikdə                                                     96      73 
 
    işçinin özəlləşdirmə fondundakı payı 
    hesabına                                                               96     73 
 
5. Aşağıdakıların dəyəri günahkar şəxslərə  
    aid edildikdə: 
 
1) zaydan olan itkilər                                                73     28 
 
2) ödənilmiş cərimələr, penyalar                              73     51, 
                                                                                            52 
 
3) maliyyə orqanları tərəfindən vəzifəli  
      şəxslərdən tutulan cərimələr                               73     68 
 
4) təhtəlhesab şəxslərin bir aydan artıq 
      qaytarmadığı avanslar                                         73     71 
 
5) keçən illərdə silinmiş, alınmasına dair 
      qərar çıxarılmış itkilər                                          73     80 
 
6.1. Borclar işçilər tərəfindən ödənildikdə                 50,    73 
                                                                                           70 
 

2. Alınması mümkün olmadığına görə 
   ödənilməmiş borclar (maddi qiymətlilərin  
   və pul vəsaitlərinin əskikgəlməsi və 
 
   itkisindən başqa) silindikdə: 

 
         şübhəli borclar üzrə ehtiyat hesabına              82      73 
 
         ehtiyat olmadıqda                                            80      73 
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TƏSİSÇİLƏRLƏ HESABLAŞMALAR 

 
75 №-li hesab-aktiv-passivdir, uçotu 8 №-li jurnal-orderdə aparılır 

 
1.1. Səhmlərə yazılış və ya təsisçilərin 
       qoyuluşları məbləğində səhmdar 
       cəmiyyətin və ya törəmə müəssisənin  
       nizamnamə kapitalı formalaşdırıldıq- 
       da (kapital artırıldıqda)                                   75     85 

 
2. Əmlak fonmasında qoyuluşlar aparmaq 
      yaxud səhmlər almaq üçün iştirakçıların 
      faktiki hesablamaları: 

 
        əsas vəsaitlər üzrə                                          01     75 
 
 
       qeyri-maddi aktivlər üzrə                                  04     75 
 
       materiallar və azqiymətli və tez köhnələn   
       əşyalar üzrə                                                     10,     75 
                                                                                12 
  
        qurtarmamış tikinti və qurğular üzrə                07,     75 
                                                                                 20 
 
        mallar üzrə                                                       41      75 
 
        pul vəsaitləri üzrə                                            50,     75 
                                                                                51, 
                                                                                52 
 
3. cəmiyyətin və ya törəmə müəssisənin 
      nizamnamə kapitalanın azalması əks  
      etdirilir                                                              85     75 

 
Qeyd. Sonradan aşağıdakı yazılışlar edilir: 
 
a) alınmış səhmlər silindikdə (ləğv edildikdə: D.75-K.56; 
 
b) qoyuluşlar iştirakçılara köçürüldükdə – D.75-K.51,52; 
 
v)  vəsait qoyanların vəsaitləri zərərin örtülməsinə yönəldikdə: D.75-K.87 
 

2.1. Səhmlər (əmanətlər) üzrə  
   dividentlərin (gəlirlərin) məbləği əks  
   etdirildikdə: 

 
          hesabat ili ərzində                                        81     75 
 
          sonrakı ildə                                                   87     75 
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Qeyd. Plana əsasən bölüşdürülməmiş mənfəətin bütün  məbləğini fondlara yönəldə və sonradan bu 
fondların vəsaitlərini dividentlərin ödənişi üçün istifadə edə bilər – D.88-K.75 
 

2. Dividentlərdən (gəlirlərdən) vergi üzrə 
      hüquqi şəxslərin büdcəyə olan borcu 
      əks etdirildikdə                                              75     68 
 
     3. Dividentlər (gəlirlər) iştirakçılara 
         ödəndikdə: 

 
           hüquqi şəxslərə köçürüldükdə                     75     51 
 
           fiziki şəxslərin, o cümlədən öz işçilərinin 
           əmək haqqlarına daxil edildikdə                  75     70 
 
           məhsul formasında ödəndikdə: 
 
           hüquqi şəxslərə                                           75     46 
 
           fiziki şəxslərə                                               70     46 
 
4. İştirakçıların öz qoyuluşlarını artırması əks etdirildikdə: 
 
a)   dividentləri (gəlirləri) hesabına: 
 
      hüquqi şəxslərin                                                75      85 
  
      fiziki şəxslərin, o cümlədən müəssisə  
      işçilərinin                                                           70      85 
 
b) yığım fondu vəsaitlərinin (əsas vəsaitlərin  
    əldə olunması və ya tikinti üçün istifadə  
    olunmuş mənfəətin) hesabına                             88      75                   Eyni zamanda: 
                                                                                                                    D.75-K.85 
 
v) əmlakın əlavə qiymətləndirilməsi vəsaiti  
     hesabına                                                             88      75                   Eyni zamanda:  
                                                                                                                    D.75-K.85 
 
 

                                        
MÜXTƏLİF DEBİTOR VƏ KREDİTORLA HESABLAŞMALAR 
 
76  №-li hesab-aktiv-passivdir, uçotu 8 №-li jurnal-orderdə aparılır 
 

1. Hər ay göstərilən  xidmətə görə  
      subpodratçının borcu baş podratçıda  
      əks etdirildikdə                                                   76     26 
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Qeyd. Subpodratçı tərəfindən öz işləri qurtardıqdan sonra, baş podratçının yanında göstərilən xidmətlərin 
qismən dəyəri ilə, subpodratçı tərəfindən ödənişə təqdim edilmiş hesab-fakturalar üzrə zaçot edildikdə belə 
yazılış edilir: D.60-K.76 
 
2. Podratçının mənzil-kommunal bölmələrinin 
      və ya mənzil və uşaq müəssisələri olan 
      digər bölmələrin borcları əks etdirildikdə: 
 
1) mənzil kirayəsi üzrə sakinlərin                            76     29 
 
2) yataqxanada yaşamanın dəyərinin 
     ödənişi üzrə işçilərin                                            76     29 
 
3)  bina icarəsi üzrə digər müəssisələrin                 76     29 
 
4) uşaqlarının uşaq məktəbəqədər  
      müəssisələrində saxlanması üzrə işçilərin          76     29 
 
3. İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin əsaslı  
      təmiri üzrə borclar əks etdirildikdə (əgər 
      icarə müqaviləsinə əsasən əsaslı təmir  
      podratçı tərəfindən, lakin icarədarın  
      hesabına aparılırsa, köçürülüləsi icarə  
      haqqının məbləği dairəsində)                              76     31 
 
4.   İşçilərə buraxılmış materiallara, 

  görülmüş işlərə və göstərilmiş xidmətlərə 
      görə onların borcları əks etdirilmədikdə            76     47 

 
5.  Əsas vəsaitlərə görə alıcıların borcları  
     əks etdirildikdə                                                  76     47 

 
6.  Qeyri-maddi aktivlərə görə alıcıların  
     borcları əks etdirildikdə                                     76     48 

 
7. İşçilərə kassadan verildikdə: 
 
      deponentləşdirilmiş əmək haqqı                        76     50 
 
       reqressiv iddialar üzrə ödənişlər                       76     50 
 
8.  İcra vərəqələri və digər sənədlərə əsasən 
     kreditə alınmış mallara görə tutulmuş 
     məbləğlər hesablaşma (valyuta)  
     hesablarından müxtəlif müəssisələrə  
     köçürüldükdə                                                      76     51, 
                                                                                          52 

 
9. Təhtəlhesab şəxslərin hesabatlarına 

1                            2 3 4                             5 
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     əsasən istifadə olunmuş çeklərin dəyəri  
     zaçot edildikdə                                                   76     71 
 

10. İşdən çıxmış işçilərdə olan ödənlməmiş  
           borclar müxtəlif debitorla hesablaşmalara 
           köçürüldükdə                                                     76     71 

 
11.Mənfəəti artırmaqla aşağıdakı debitor  
   borcları yaradıldıqda: 

 
1) arbitraj (məhkəmə) tərəfindən mühakimə  
      olunmuş, yaxud müxtəlif müəssisələr  
      tərəfindən qəbul edilmiş cərimələr, penyalar 
      və dəbbələmə pulları üzrə                                    76     80 
 
2) müqavilələrə  əsasən icarəyə verilmiş əsas 
      vəsaitlərə görə alınası icarə haqqı üzrə               76     80 
 
3) istiqraz və qoyuluşlardan çatası gəlirlər 
      üzrə                                                                      76     80 
  
12. İddia müddəti qurtardıqdan sonra  

müxtəlif kreditor borcları silindikdə                       76     80 
 
13.  Reqressiv iddia məbləğləri işçilərə  

ödənildikdə                                                          26     76 
 
14.  Baş podratçının göstərdiyi xidmətin  

 dəyəri subpodratçıda əks etdirildikdə                   26     76 
 
15.1. Müxtəlif kreditorlar tərəfindən öz bocları  
           ödənildikdə (mənzil və yataqxanada 
           yaşama haqqına, alfınmış mallara, yerinə 
           yetirilmiş iş və xidmətlərə, məktəbəqədər 
           uşaq müəssisələrində uşaqların 
           saxlanmasına görə və s.)                                50,    76 
                                                                                   51, 
                                                                                   52 
 
2. Eynilə borcun əmək haqqından  
      tutulması  yolu ilə                                                 70     76 
 
16. Çek kitabçası işçiyə təhtəlhesab olaraq 
       verilən zaman onun dəyəri əks  
       etdirildikdə                                                          71     76 
 
17.  İddia müddəti qurtardıqdan sonra tələb 
       olunmayan müxtəlif debitor borcları 
       silindikdə                                                            80      76 
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18. Digər müəssisələrə çatası mühakimə 
       edilmiş və ya qəbul  olunmuş cərimə,  
       penya və dəbbələmə məbləğləri əks  
       etdirildikdə                                                         80     76 
 
19.  Alınmış borclar üzrə faizlər hesablandıqda        81     76 
 
20.  Əvvəllər şübhəli borclar kimi yaradılmış 
       ehtiyatlar hesabına ödənilməyən müxtəlif 
       debitor borcları silindikdə                                  82     76 
 
       TÖRƏMƏ (ASILI) MÜƏSSİSƏLƏRLƏ HESABLAŞMALAR 

 
78 №-li hesab-aktiv-passivdir, uçotu 9 №-li jurnal-orderdə aparılır 

 
1. Müəssisənin öz törəmə müəssisələri ilə 
      qarşılıqlı münasibətləri üzrə əməliyyatların  
      uçotu 
 
1. Əmlak, alınmış səhmlərin əvəzinə qoyuluş 
       kimi verildikdə                                                     78      47, 
                                                                                             48 
 
2. Əmlak qoyuluş kimi verildikdə: 
 
      əsas vəsaitlər                                                       06     47 
 
      qeyri-maddi aktivlər və materiallar                       06     47 
 
      pul vəsaitləri                                                         06     51, 
                                                                                            52 
 
3. Törəmə müəssisələrə maliyyə köməkliyi  

Göstərildikdə                                                         78     51, 
                                                                              52 

4. Törəmə müəssisələr tərəfindən maliyyə 
      köməkliyi qaytarıldıqda                                        51,    78 
                                                                                            52 
5.  Törəmə müəssisələrə çatası aşağıdakı vəsaitlər  
 
      əks etdirildikdə: 
 
      ehtiyat fondu                                                         86     78 
 
      xüsusi fondlar                                                       88     78 
 
 6.  Ehtiyat fondunun və xüsusi fondların  
vəsaitləri törəmə müəssisəyə keçirildikdə           78      51 
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7.  Törəmə müəssisələrdən çatası 
      bölüşdürülməmiş mənfəət əks etdirildikdə        78     88 
 
8.  Törəmə müəssisədən onun bölüşdürülməmiş 
      mənfəəti alındıqda                                              51     78 
 
2. Podratçı ilə qarşılıqlı, hesablaşmalar üzrə 
      əməliyyatların podratçı törəmə müəssisələrdə  
      uçotu 

 
1. Müəssisənin qoyuluşu miqdarında  
      nizamnamə kapitalı əks edildikdə                      78     85 
 
2. Nizamnamə kapitalı əks etdirildikdə                   75     85 
 
3. Müəssisədən səhmlər əvəzinə əmlak  
      qoyuluşu alındıqda: 
      əsas vəsaitlər                                                     01     75, 
                                                                                          78 
 
      qeyri-maddi aktivlər                                            04     75, 
                                                                                          78 
      materiallar                                                          10     75, 
                                                                                          78 
      pul vəsaitləri                                                       51,    75, 
                                                                                 52      78 
 
4. Müəssisədə maliyyə köməyi alındıqda               51,     78 
                                                                                 52 
 
5. Maliyyə köməyi müəssisəyə qaytarıldıqda         78     51, 
                                                                                          52 
6. Müəssisədən törəmə müəssisəyə çatası  
      aşağıdakı vəsaitlər əks etdirildikdə: 
 
      ehtiyat fondu                                                      78     86 
 
      Xüsusi fondlar                                                    78     88 
 
7. Ehtiyat fondu və xüsusi fondların  
      vəsaitəlri müəssisədən alındıqda                       51     78 
 
8. Müəssisəyə köçürüləsi bölüşdürülməmiş  
      mənfəət əks etdirildikdə                                     87     78 
 
9. Bölüşdürülməmiş mənfəət köçürüldükdə            78      51 
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TƏSƏRRÜFATDAXİLİ HESABLAŞMALAR 

 
79 №-li hesab-aktiv-passivdir 

 
1. Müəssisənin idarəetmə aparatında  
     əməliyyatların uçotu 
 
1. Yeni əsas vəsaitlər verildikdə (kapital  
      qoyuluşu vəsaitlərinin maliyyəşdirilməsinə  
      vəsaitlərin mərkəzləşdirilməsi zamanı)             79     01                    Eyni zamanda:  
                                                                                                                 D.51-K.79, 
                                                                                                                 D.08-K.60, 
                                                                                                                 D.01-K.08 
 
2. İdarə aparıtının saxlanması üçün struktur 
      bölmələrdən çatası vəsait  əks etdirildikdə        79      96 
 
3. İdarə aparatının saxlanmasına çatası  
       vəsaitlər alındıqda                                             51     79 
 
4. Mərkəzləşdirilmiş tədbirlər üçün çatası fond 
       vəsaitləri əks etdirildikdə                                   79     88 
 
5. Mərkəzləşdirilmiş tədbirlər üçün nəzərdə 
      tutulmuş fond vəsaitləri alındıqda                       51     79 
 
6. Müəssisədən-səhmdar cəmiyyətindən  
      mərkəzləşdirilmiş ehtiyata çatası vəsait 
      əks etdirildikdə                                                   79     86 
 
7. Bölmələrdən mərkəzləşdirilmiş ehtiyat  
      fonduna vəsaitlər alındıqda                                 51    79 
 
8. Hesablaşmalar üzrə müəssisənin zərərini  
      yaxud təbii fəlakətlərdən olan itkilərini  
      örtmək (ödəmək) üçün struktur bölmələrinə  
      çatası ehtiyat fondunun vəsaiti əks  
      etdirildikdə8679 
 
9. Zərəri və ya təbii fəlakətdən olan itkiləri  
      ödəmək üçün bölməyə nəzərdə tutulan  
      ehtiyat fondunun vəsaiti struktur  
       bölməsinə verildikdə                                          79     51 
 
10. İstehsal və sosial inkişaf fondunun struktur 
      bölməsinə çatası vəsaiti əks etdirildikdə             88     79 
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11. Tabeçilikdə olan bölmələrin istehsal və 
       sosial inkişaf fonduna ayrılmış vəsait  
       köçürüldükdə                                                     79     51 
 
12. Mərkəzləşdirilmiş büdcədənkənar fondlar 
      üçün struktur bölmələrindən çatası vəsait  
      əks etdirildikdə                                                   79     67 
 
13. Büdcədənkənar fondlara köçürmə üçün 
      struktur bölmələrindən vəsait alındıqda              51     79 
 
2. Struktur bölmələrində əməliyyatların uçotu 
 
1. Müəssisə vasitəsilə mərkəzləşdirilmiş  
      qaydada  əsas vəsait alındıqda                           01     79         Eyni  zamanda: 
                                                                                                        D.79-K.51 
                                                                                                        D.81-88; əgər əldə 
                                                                                                        etmək üçün mənfəət  
                                                                                                        istifadə edilibsə,  
                                                                                                        subhesab «Yığım 
fondu» 
 
2. Müəssisə aparatının saxlanmasına köçürmək  
       üçün çatası məbləğ əks etdirildikdə                   26      79 
 
3. Müəssisə aparatının saxlanmasına olan 
       borc köçürüldükdə                                              79      51 
 
4. Müəssisə aparatına çatası mərkəzləşdirilmiş 
      tədbirlər fondu əks etdirildikdə                             88     79 
 
5. Mərkəzləşdirilmiş tədbirlər fondunun vəsaiti 
      müəssisə aparatına köçürüldükdə                       79      51 
 
6. Mərkəzləşdirilmiş ehtiyat fondunun struktur 
      bölməsinə çatası vəsaiti əks etdirildikdə              86     79 
 
7. Ehtiyat fondunun vəsaiti müəssisə aparatına 

köçürüldükdə                                                        79     51 
 
8. Zərər və ya təbii fəlakətlərdən olan itkiləri  
      ödəmək üçün  bölməyə tələb olunan ehtiyat  
       fondunun məbləği əks etdirildikdə                      79      86 
 
9. Zərər və ya təbii fəlakətlərdən olan itkiləri  
      ödəmək üçün müəssisədən ehtiyat 
      fondunun  vəsaiti alındıqda                                  51     79 
 
 
10. Plan üzrə müəssisənin mərkəzləşdirilmiş 
      fondundan çatası vəsait əks etdirildikdə              79     88 
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11. İstehsal və sosial inkişaf üçün nəzərdə  
      tutulan vəsait bölmələr tərəfindən 
      müəssisələrdən alındıqda                                    51     79 
 
 
12. Mərkəzləşdirilmiş büdcədənkənar fondlar 
      üçün köçürülməsi nəzərdə tutulan vəsaitlər 
      əks etdirildikdə                                                     26     79 
 
13. Mərkəzləşdirilmiş büdcədənkənar fondlar  
      üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlər müəssisəyə  
       köçürüldükdə                                                       79     51 
 
Qeyd. 79 №-li hesab üzrə tərəflərin öhdəliklərinin bağlanması ayda və ya kvartalda bir dəfə tərəflərin birinin 
(borcunun) 79 №-li hesab üzrə saldonun digər tərəfə keçirilməsi yolu ilə həyata keçirilə bilər. 
 
MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR 

 
80 №-li hesab-aktiv-passivdir, uçotu 15 №-li jurnal-orderdə aparılır 

 
1. Mənbələri aşağıdakılardan ibarət olan mənfəət: 
 
1) müəssisələrin məhsul satışından mənfəət           46     80 
 
2) sifarişçiyə obyektlərin təhvil verilməsindən: 
 
      hər ay və ya tikinti qurtardıqdan və obyekt 
      sifarişçiyə təhvil verildikdən sonra müəyyən 
     edilən obyektlər üzrə mənfəət                              46     80               Əgər hər ay 
aparılırsa.  
                                                                                                               Eyni zamanda: 
                                                                                                               D.51-K.64; 
                                                                                                               D.36-K.465 
 
      layihəyə əsasən hazır məhsul hesab edilən  
      yerinə yetirilmiş podrat işləri üzrə mənfəət          46     80 
 
3) bölmələrin yardımçı istehsalatları və ya 
      yardımçı bölmələri tərəfindən (zavodlar, 
      avtobazalar, mexanikləşdirmə idarələri və b.)  
      məhsullar satıldıqda və xidmət göstərildikdə       46     80 
 
4) aşağıdakı artıq vəsaitlər satıldıqda: 
 
      əsas vəsaitlər                                                       47     80 

 
      qeyri-maddi aktivlər                                              48     80 
 
      qiymətli kağızlar: 
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     maliyyə  qoyuluşları kimi alınmışlar                      48      80            Eyni zamanda: 
                                                                                                            D.48-K.58; 
                                                                                                            D.50,51-K.48 
 
      səhmdarlardan əvvəllər satın alınmış öz 
      (xüsusi) səhmləri                                                 48       80           Eyni zamanda:     
                                                                                                             D.48-K.56; 
                                                                                                             D.50,51-K.48 
 
Qeyd. Səhmlərin satışı üzrə  əməliyyatları əks edilməsi aşağıdakı  qaydada aparılır 
(təhtəlhesab şəxslərin itirakı hallarında və ya birja vasitəsilə): 
 
D.71,76-K.56 və ya 56; D.48-K.71,76-hesabat üzrə   ; D.50,51-K.48 
 
      Materiallar                                                             46     80 
                                                                                    və ya  
                                                                                    48 
2. Mənbələri aşağıdakılardan ibarət olan  
       satışdan kənar gəlirlər: 
 
1) digər müəssisələrin nizamnamə kapitalında  
      miqdarı aşağıdakı kimi müəyyən edilən  
       pay iştirakı əks etdirildikdə: 
 
       pul vəsaitlərinin alınması üzrə                               51,     80 
                                                                                     52 
        
       razılaşma üzrə                                                      76      80 
 
2) təqdim edilmiş borc və istiqraz üzrə gəlirlər 
       əks etdirildikdə                                                      51,    80 
                                                                                     52 və ya  
                                                                                     76 
 
4) əmlakın bəzi növləri icarəyə verildikdə                    76     80 

 
              
5) keçən illərdə zərərə silinmiş debitor borcları 
      daxil olduqda                                                          51     80 
 
6) müsbət məzənnə fərqləri: 
 
      hesabat tarixinə valyuta hesabı üzrə                      52      83                   ilin sonunda 
                                                                                                                       DT.83-K.80 
      hesablaşmaların qurtarma tarixinə  
      hesablaşmaları uçota alan hesablar üzrə              55,     80 
                                                                                     60,  
                                                                                     62, 
                                                                                     71, 
                                                                                     76 
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7) müqavildə öhdəliklərinə əməl olunmadığına 
      görə cərimə, penya və dəbbələmə pulları  
       alındıqda                                                              51,    80 
                                                                                    52 
 
8) tələb olunmayan kreditor borcunun  

məbləği silindikdə                                                  60,    80 
                                                                               64, 
                                                                               76 

 
9) digər müəssisələrin nizamnamə kapitalına  
      qoyuluşlar üzrə gəlirlər, həmçinin qoyuluşların  
       artırılması və ya yeni səhmlərin əvəz edilməsi  
       hesabına iştirakçılar (səhmdarlar) tərəfindən  
       saxlanmış dividentlər əks etdirildikdə                   06     80                    Belə də olar: 
                                                                                                                      D.76-K.80; 
                                                                                                                      D.06-K.76 
 
10) ləğv edilmiş öz (xüsusi) səhmlərinin nominal 
      dəyərinin onların alış qiymətindən artıq olan 
      məbləği əks etdirildikdə                                         56     80                   Eyni zamanda: 
                                                                                                                     D.56-K.51; 
                                                                                                                     D.85-K.56 
 
11) digər gəlirlər məbləğ ifadəsi ilə əks etdirildikdə: 
 
a) arbitraj və ya məhkəmə orqanlarının qərarına 
     əsasən:  
 
    müqavilə öhdəliklərinə əməl olunmadığına  
    görə cərimələr, peniyalar və dəbbə pulları               76      80 
 
     keçmiş illərin əskikgəlməsi                                      83      80 
 
     təmin olunmuş iddialar üzrə peniyalar                     63      80 
 
b) müəssisə tərəfindən tərtib olunmuş hesablamalar: 
 
     günahkar şəxslərdən alınması əskikgəlmələrin  
     bazar qiyməti ilə uçot arasındakı fərq                      83      80 
  
         nominal dəyərndən aşağı qiymətə əldə 
         olunmuş qiymətli kağızların  dəyəri 
         artırıldıqda (eyni zamanda onlardan 
         gəlir məbləğləri alındıqda)                                    06      80 
 
         hökümət qərarlarına əsasən  
         ucuzlaşdırılmış istehsalat ehtiyatlarının,  
         malların və hazır məhsulların qiymətləri  
         artırıldıqda                                                             14     80 
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         qoyuluş kimi verilən sərvətlərin  
         qiymətləndirilən dəyəri ilə onların qalıq 
         dəyəri arasındakı fərq                                        83     80 
 
         uzunmüddətə icarəyə verilən əsas 
         vəsaitlərin qiymətləndirilən dəyəri ilə 
         onların qalıq dəyəri arasındakı fərq                   83     80 
 
          hərracdan alınmış əmlakın  
          qiymətləndirilmiş dəyərinin onun alış  
          qiymətindən artıq olan məbləği                        83     80 
 
3. Mənfəətə aid edilən sair əməliyyatlar üzrə 
       nəticələr 
 
1. Yarandığı ildən sonrakı ildə şübhəli borclar 
      üzrə ehtiyatın istifadə olunmayan məbləğləri  
      silindikdə                                                               82     80 
 
2. Ehtiyatların yaranmasına dair sonrakı ildə 
      uçot siyasətinin dəyişilməsi ilə əlaqədar  
      olaraq  dekabr ayında ehtiyat vəsaitinin  
      qalığı silindikdə                                                      89     80 
 
3. Aşağıdakı vəsaitlər hesabına hesabat ilinin  
      zərərləri ödənildikdə (silindikdə): 
 
      ehtiyat fondunun (qoyulmuş qaydalara  
      əsasən onu yaradan müəssisələr üzrə)                86     80 
 
       xüsusi fondların                                                    88     80 
 
       iştirakçıların qoyuluşlarının azaldılması                75     80 
 
4. Dekabr ayında hesabat ilinin zərəri son  
      dövriyyə ilə  bağlandıqda                                      88     80 
 
5. Mənbələri aşağıdakılardan ibarət olan  
      zərərlər silindikdə: 
 
1) məhsul satışı                                                          80     46 
2) obyektlərin və ya görülmüş işlərin  
     sifarişçiyə təhvil verilməsi (hər ay və ya 
     qəbul-təhvil qurtardıqdan sonra müəyyən 
     olunur)                                                                    80     46 
      podratçı bölmələrin yardımçı istehsalatları  
      və ya podratçının yardımçı bölmələri  
      (avtobazalar, mexanikləşdirmə idarələri, 
      və s.) tərəfindən məhsul satışı və xidmət  
      göstərilməsi                                                        80     46 
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3) artıq qalan əsas vəsait, qeyri-maddi  
      aktivlər və qiymətli kağızların satışı                     80     47, 
                                                                                           48 
6. Satışdan kənar xərclər və itkilər 
 
1. Satın alma hüququ olmadan, icarəyə 
      verilmiş əsas vəsaitlərə köhnəlmə  
      hesablandıqda                                                    80      02 
 
2. Təbii fəlakətlər nəticəsində məhv olmuş,  
      xarab olmuş və ya onların nəticəsini  
      aradan qaldırmaq üçün istifadə olunan 
      xərclənmiş (ehtiyat fondu yaratmayan  
      müəssisələrdə) maddi qiymətlilərin dəyəri  
      silindikdə                                                              80      07, 
                                                                                             08, 
                                                                                             10, 
                                                                                             12, 
                                                                                             20, 
                                                                                             23 
3. Material və malların qiyməti  

ucuzlaşdırıldıqda                                                    80     14                   Eyni zamanda: 
                                                                                                               D.14-K.10,12, 
                                                                                                               40,41 

 
4. Ləğv edilmiş müqavilələr və sifarişlər üzrə 
      xərclər silindikdə                                                   80     20,23 
 
5. Sifarişçiyə keçən ildə təhvil verilmiş 
      obyektlər (işlər) üzrə zaydan olan itkilər 
      silindikdə                                                               80     28 
 
6. Müqavilə öhdəliklərinin pozulmasına görə 
      cərimə, penya, dəbbələmə pulları, məhkəmə 
      xərcləri və arbitraj rüsumları ödənildikdə               80      51, 
                                                                                               52 
 
       Mənfi məzənnə fərqləri əks edildikdə: 
 
      valyuta hesabı üzrə                                               83     52 
 
      hesablaşma əməliyyatlarını uçota alan 
      hesablar üzrə                                                        80     55, 
                                                                                             60,  
                                                                                             62, 
                                                                                             71, 
                                                                                             76, 
                                                                                             90, 
                                                                                             92 
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7. Tələb olunmayan debitor borcları zərərə  
      silindikdə (şübhəli borclar üzrə ehtiyat  
      olmadıqda)                                                         80        61, 
                                                                                             62, 
                                                                                             71, 
                                                                                             73, 
                                                                                             76 
 
8. Yerli büdcəyə vergi və rüsumlar üzrə 
      borc olduqda (reklama, polisin  
      saxlanmasına, ərazinin təmizlənməsinə  
       və s.)                                                                   80      68 
 
9. Zərərə aid edilən digər əməliyyatlar üzrə 
      xərclər əks etdirildikdə: 
 
      nominal dəyərindən yuxarı qiymətə  
      alınmış qiymətli kağızların dəyərinin  
      azalması üzrə                                                      80     06            Eyni zamanda: 
                                                                                                           D.76-K.80-dividentlər 
 
      qiymətli kağızlara birjada bazar qiyməti 
      təyin edilən zaman dəyərin azalması üzrə           80     06, 
                                                                                            58 
 
       ləğv edilmiş öz (xüsusi) səhmlərinin alış  
      dəyərinin nominal dəyərindən artıq olan 
      məbləğinin silinməsi üzrə                                     80    56            Eyni zamanda: 
                                                                                                           D.56-K.51; 
                                                                                                           D.85-K.56 
 
      şübhəli borclara ehtiyatın yaradılması üzrə          80     82 
 
      əskikgəlmələrdən itkilər üzrə                                80     84 
 
10. İl ərzində büdcəyə ödəmələr, fondların  
      yaradılmasına və digər tələbatlara istifadə 
      edilmiş mənfəətməbləği dekabr ayında  
      silindikdə                                                               80     81 
 
11.Hesabat ilinin bölüşdürülməmiş mənfəəti  
      yekun yazılışı ilə silindikdə                                    80      88 
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MƏNFƏƏTİN İSTİFADƏSİ 

 
81 №-li hesab-aktivdir, uçotu 15 №-li jurnal-orderdə aparılır 

 
1. Mənfəətin istifadəsi 
 
1. Mənfəətdən ehtiyat fonduna ayrıldıqda 
      (birgə müəssisələrdə və səhmdar  
      cəmiyyətlərdə)                                                    81     86 
 
2. Hesabat ilinin mənfəəti keçən illərin 
      zərərlərinin ödənilməsinə (örtülməsinə)  
      yönəldikdə (vergiqoymaya qədər ehtiyat 
      fondu yaratmayan müəssisələrdə)                    81     88 
 
3. Mənfəətdən büdcəyə çatası vergi məbləği  
      əks etdirildikdə                                                   81     68 
 
4. Büdcəyə çatası iqtisadi sanksiyalar və yerli  
       vergilər və rüsumlar əks etdirildikdə                  81     68 
 
5. Kapital qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi, 
      xalis mənfəət hesabına həyata keçirilən 
      digər xərclərin örtülməsi üçün nəzərdə  
      tutulan xüsusi təyinatlı (istehsalın inkişafı,  
      sosial inkişaf və istehlak  və i.a.) fondlar 
      yaradıldıqda                                                       81     88 
 
6. Xüsusi fondlar olmadıqda xalis mənfəət  
      (gəlir) hesabına silinmə aparıldıqda: 
 
       müəyyən olunmuş normalardan çox bank 
       kreditləri, həmçinin vaxtı keçmiş ssudalar  
       üzrə faizlər                                                         81      90, 
                                                                                            92 
 
       maya dəyərinə daxil edilən limitləşdirilən 
       xərclərin limitdən çox olan məbləği  
       (ezamiyyət xərcləri, nümayəndəlik xərcləri,  
       nümayəndəlik xərcləri, reklama, kadr  
       hazırlığı və b.)                                                     81     51, 
                                                                                           71, 
                                                                                           76  
                                                                                            və b. 
 
       qeyri-istehsal sahələrinin təsərrüfatlarının 
 
      saxlanmasına ayırmalar                                      81     96 
 
      müəssisənin fəaliyyətini nizamlayan  
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      assosiyasiyaların, birliklərin və digər  
      orqanların saxlanmasına ayırmalar                      81     51 
 
      işçilərə iş yerinə pulsuz gediş haqqı  
      verməklə əlaqədar xərclərin örtülməsi                 81     23, 
                                                                                            60 
 
 
 
      əvəzsiz köməyi göstərilməsi üzrə xərclər          81     51 
 
7. Səhmdarlara (iştirakçılara) dividentlər 
      (gəlirlər) üzrə borclar əks olunduqda                 81     75 
 
8. Yığım fondu yaratmaqla kapital  
      qoyuluşlarına istifadə olunmuş mənfəət  
      məbləği əks etdirildikdə                                     81     88 
 
2. İl ərzində planlı tədbirlər üzrə istifadə  
    edilmiş mənfəət dekabr ayında silindikdə            80     81 
 
 

QİYMƏTLƏNDİRİLƏcƏK EHTİYATLAR 
 

82 №-li hesab-passivdir, uçotu 12 №-li jurnal-orderdə aparılır 
 
1. Növbəti hesabat ilində müəyyən 
      edilmiş müddətdə ödənilməmiş və 
      müvafiq zəmanətlə təmin olunmamış 
      debitor borclarının örtülməsi üçün  
      ehtiyat yaradıldıqda                                    80     82 

 
2. Növbəti hesabat ilində tələb olunmayan 
      debitor borcu ehtiyat hesabına silindikdə: 

 
1) verilmiş avanslar üzrə                                 82     61 

 
2) alıcılar və sifarişçilərin ümidsiz borcları  

silindikdə                                                     82      62 
 

3) digər debitor borcları üzrə                           82      76 
 

4) Növbəti ildə (yaradıldığı ildən sonra) 
             istifadə edilməmiş ehtiyat məbləği  
             məfəətə birləşdirildikdə                              82      80 
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GƏLƏCƏK DÖVRLƏRİN GƏLİRLƏRİ 

 
83 №-li hesab-passivdir, uçotu 15 №-li jurnal-orderdə aparılır 

 
1. Qiymətləndirmə (müqavilə) və  
     qalıq (uçot) dəyəri arasındakı fərq 
     əks etdirildikdə: 
 
1) digər müəssisənin nizamnamə kapitalına  
      qoyuluş kimi verildikdə-əsas vəsaitlər                47     83           (06 №-li hesaba bax) 
 
      qeyri-maddi aktivlər4883 
 
      material, azqiymətli və tez köhnələn  
      əşyalar, mallar                                                   48     83 
  
      bitməmiş tikinti və istehsalat                              48     83 
 
2) uzunmüddətə icarəyə verilmiş əsas 
       vəsaitlər                                                           47     83               (01 №-li hesaba bax) 
 
3) fərq razılaşma yolu ilə müəyyən olunmuş 
      müddətə ödənildikdə                                        83     80 
 
2.1. Əsas vəsaitlərdən istifadə hüququ satıldıqda  76     83                Eyni zamanda: 
                                                                                                            D.51-K.76 
 
2. Hüququn verilməsi üzrə müəyyən edilmiş  
     müddətdə gəlirlər ödənildikdə                             83     80 
 
3.  Əsas vəsaitlərdən istifadə hüququ ödənməklə  
     digər müəssisənin nizamnamə kapitalına 
     qoyuluş kimi verildikdə                                        51     83                 Eyni zamanda: 
                                                                                                               D.06-K.96; 
                                                                                                               D.83-K.80; 
                                                                                                               D.96-K.06 
4. Hüququn verilməsinə dair razılaşma yolu ilə  
    müəyyən olunmuş müddətdə gəlirlər  
    ödənildikdə                                                            83     80 
 
3.1 Növbəti hesabat dövrünə aid ödənişlər daxil  
      olduqda (icarə haqqı, kommunal xidməti  
      və s.)                                                                    50,     83 
                                                                                   51 
 
2. Müvafiq hesabat dövrləri daxil olduqca 
     gəlirlər istifadə olunduqda                                     83     25, 
                                                                                            29 
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4.1. Hesabat dövründə keçmiş illərin aşkar  
       edilmiş əskikgəlmə məbləği əks edildikdə          84      83                 Eyni zamanda: 
                                                                                                                  D.73-K.84 
 
2. Əskikgəlmə məbləğləri ödənildikcə onlara  
    düşən gəlir əks edildikdə                                       83     80 
 
5.1. Çatışmayan qiymətlilərin bazar qiyməti 
       ilə uçot qiyməti arasındakı fərq əks                                                    Eyni zamanda: 
       etdirildikdə                                                         73     83                    D.50-K.73 
                                                                                                                        
2. Ödənilmiş əskikgəlmə məbləği daxil olduqca  
     onlara düşən fərq silindikdə                               83     80 
 
 
 

SƏRVƏTLƏRİN ƏSKİKGƏLMƏSİ VƏ XARABOLMASINDAN İTKİLƏR 
 

84 №-li hesab-aktivdir, uçotu əsasən 10  №-li jurnal-orderdə aparılır 
 

1. Saxlama prosesində əmələ gələn əskikgəlmə, 
      mənimsəmə və sərvətlərin xarabolmasından  
      olan itkilərin dəyəri (təbii fəlakət nəticəsində  
      yaranmış itkilərdən  başqa) əks etdirildikdə: 
 
1) əsas vəsaitlər üzrə                                               84     47               01 №-li hasaba bax 
 
2) quraşdırılması tələb olunan qurğular üzrə            84     07 
 
3) kapital qoyuluşları, o cümlədən  
      quraşdırılması tələb olunmayan qurğular 
      üzrə                                                                      84     08 
 
4) material, azqiymətli  və tez köhnələn  
      əşyalar üzrə                                                          84     10, 
                                                                                             12 
 
5) bitməmiş əsas və köməkçi istehsal üzrə               84      20, 
                                                                                              23 
 
6) mallar üzrə                                                             84      41 
 
7) kassadakı pul sənədləri üzrə                                 84     50 
 
8) pul sənədləri üzrə                                                  84      56 
2. Maddi sərvətlərin qəbulu zamanı aşkar 
      olunmuş əskikgəlmə 
      təbii itki norması daxilində                                    84      60 
 
      itki normasından çox                                             63      60 
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      normadan çox itkinin alınması arbitraj 
      tərəfindən imtina edilən zaman onun  
      müəssisənin ümüdsiz  əskikgəlməsi kimi 
      silinməsi əks etdirildikdə                                       84     63 
  
3. İddianın əsassızlığına görə alınması imtina 
      edilmiş işçilərə hesablaşmalar üzrə itkilər  
      əks etdirildikdə                                                       84     73 
 
4. Sahibkarın icazəsi olmadan istifadə edilmiş 
      məfəət məbləği günahkar şəxsin hesabına  
      yazıldıqda (müəyyən edilmiş normadan 
      çox-ezamiyyə xərcləri, nümayəndəlik 
      xərcləri və b.)                                                      84     88 
 
5. Günahkar şəxslər tərəfindən qəbul edilən 
      və ya məhkəmə tərəfindən mühakimə  
      edilən, keçən hesabat dövrlərində aşkar  
      edilmiş əskikgəlmə və itki məbləğləri əks  
      etdirilidkdə                                                         84     63 
 
6. Əskikgəlmələr silindikdə: 
 
      təbii itki norması daxilində materiallar: 
 
      alınan zaman aşkar edilmiş                               10,     84 
                                                                                 12 
 
      saxlanma zamanı aşkar edilmiş                          20,     84 
                                                                                  23, 
                                                                                  26 
 
      itki normasından çox materiallar                         73      84 
 
     alınması imtina edilən itki normasından  
      çox materiallar                                                    20,     84 
                                                                                  23, 
                                                                                  26 
      əsaslı tikintidə istifadə olunmuş maddi 
      qiymətlilər                                                           08     84 
 
      günahkar olmadıqda və alınması imtin 
      edilmiş xarabolmalardan olan itkilər                   20,     84 
                                                                                 23,    26 
 
      Qiymətlilərdən əmələ gələn itki günahkar  
      şəxslərə aid edildikdə                                        73      84 
 
7. Günahkarları müəyyən edilməyən  
      mənimsəmələrdən olan itkilər silindikdə            80      84 
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NİZAMNAMƏ KAPİTALI 

 
85 №-li hesab-passivdir, kapitalın hərəkətinin uçotu 12 №-li jurnal-
orderdə aparılır 

 
1. Nizamnamə kapitalı yaradıldıqda 
     və artırıldıqda 
 
       müvafiq sənədlərlə müəyyən edilmiş 
       həcmdə nizamnamə kapitalı əks  
       etdirildikdə                                                        75      85 
 
2. İlkin nizamnamə kapitalı (iştirakçıların  
      payı, səhmin əlavə emissiyası yaxud  
      onların nominal dəyərinin artırılması  
      hesabına) : 
 
      iştirakçıların payı və ya səhmlərin satışı            75      85 
 
      gəlirin (dividdentin) öz payının (səhmin  
      sayının) artırılmasına yönəldilməsi: 
 
      hüquqi şəxslər tərəfindən                                  75      85 
 
     müəssisədə işləməyən fiziki  şəxslər və 
     müəssisə işçiləri tərəfindən                                70      85                 Eyni zamanda: 
                                                                                                               D.75-K.70 
     kapital qoyuluşuna (yığım fondundan)  
     istifadə edilmiş xalis mənfəət vəsaiti və bu 
     məbləğə səhmdarlara verilmiş səhmlər               88      85           
                                                                                           (subhesab 
                                                                                           «Yığım 
                                                                                           fondu») 
3. Törəmə müəssisələrin səhmləri hesabına  
       nizamnamə kapitalı artırıldıqda                           78     85 
 
2. Nizamnamə kapitalının həcmi 
    azaldıqda 
 
1. Qoyuluşlar verildikdə: hüquqi şəxs  

tərəfindən                                                            85     75                 Eyni zamanda: 
                                                                                                          D.75-K.51 

      müəssisənin işçisi olmayan fiziki  
      şəxslərdən                                                          85      75                Eyni zamanda: 
                                                                                                               D.75-K.51 
 
      müəssisənini işçiləri tərəfindən                          85      75                Eyni zamanda: 
                                                                                                               D.75-K.50 
 
2. Öz (xüsusi) səhmləri ləğv edildikdə                    85      56 
Qeyd.  Müəssisə öz səhmlərini alan zaman aşağıdakı yazılış  veriri:D.56-K.51 
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EHTİYAT KAPİTALI 

 
86 №-li  hesab-passivdir, uçotu 12 №-li jurnal-orderdə aparılır 

 
1. Qanunvericiliyə müvafiq ehtiyat 
      fondu yaradıldıqda: 
 
1. Vergiyə cəlb edilən mənfəət azaldılmaqla,  
      müəyyən edilmiş həddə fond yaradıldıqda: 
 
      il ərzində                                                           81     86 
 
      il başa çatdıqdan sonra8886 
 
2. Təsisçilərin vəsaitəlri hesabına fond 
      yaradıldıqda və ya artırıldıqda                           75     86                 Eyni zamanda: 
                                                                                                              D.51-K.75 və ya  
                                                                                                              D.85-K.75 
       
3. Emissiya gəliri hesabına fond artırıldıqda 
      (ilk dəfə satılan səhmlərin satış dəyəri 
      onların nominal dəyərindən artıq  
      olduqda)                                                            51     86                 Eyni zamanda: 
                                                                                və ya                      D.51-K.75 və ya  
                                                                                71,                          D.71,76-K.75 
                                                                                76 
 
2. Vergiyə cəlb edilənə qədər ehtiyat 

fondu yaratmalı olan müəssisələrdə 
     ehtiyat fondu istifadə edildikdə 
 
1. Hesabat və hesabat ilinə qədər olan 
      zərərin ödənilməsi üçün fonddan istifadə  
      edildikdə                                                            86      87 
 
2. Sərvətlərin təbii fəlakətdən olan əvəzi 
      ödənilməyən itkiləri silindikdə                            86     10, 
                                                                                          12, 
                                                                                          20,  
                                                                                          23, 
                                                                                          41 
                                                                                          və b. 
 
3.1. Qalan müəssisələrdə ehtiyat fondu 
    yaradıldıqda: 
 
    xalis məfəət hesabına: 
 
    hesabat üzrə                                                          81     86 
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    hesabat ilinə qədər və ya həmin il  
    qurtardıqdaq sonra                                                88     86 
 
    xüsusi fondlar hesabına                                         88     86 
 
2. Ehtiyat fondundan istifadə olunduqda : 
 
    qoyuluşun artırılmasına- 
 
  - hüquqi şəxslər və kənar (xarici) səhmdarın           86      75 
 
    səhmdar-işçilərin                                                    86      75 
  
     xüsusi fondların yardılmasına                                86     88 
 
    qoyuluşlar üzrə dividentlərin verilməsinə               86      75 
 
    törəmə müəssisələrə vermək üçün                        86      78  
                                                                                              və ya 
                                                                                              51 
 
 

BÖLÜŞDÜRÜLMƏMİŞ MƏNFƏƏT (ÖDƏNİLMƏMİŞ ZƏRƏR) 
 

88 №-li hesab-passiv-aktivdir, uçotu 12 №-li jurnal orderdə-aparılır  
 

1. Bölüşdürülməmiş mənfəətin uçotu 
 
1. Hesabat ilinin mənfəəti yenidən  

bölüşdürüldükdə                                                  80     88 
 

2. Bölüşdürülməmiş mənfəət istifadə  
      olunduqda: 
 
      iştirakçılara divident hesablandıqda                    88     75 
 
      fondlar yaradıldıqda                                            88     88 
 
      xüsusi fondlar olmadıqda: 
 
      kapital qoyuluşu həcmində yığım fondu 
      yaradıldıqda                                                        88     88 
 
      qeyri-istehsal sahələrin təsərrüfatlarının  
      saxlanmasına dotasiya ödənildikdə                    88     96 
 
      xalis mənfəət hesabına digər xərclər  
      ödənildikdə                                                         88      51, 
                                                                                           69, 
                                                                                           76 
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2.  Ödənilməmiş zərərlərin uçotu 
  
1. Hesabat ilinin zərərələri yenidən  

bölüşdürüldükdə                                                88      80 
 

2. Hesabat ilnin mənfəətindən istifadə  
      edilmək hesabına zərər ödənildikdə                 81     88 
 
3. Zərər ehtiyat fondunun vəsaiti hesabına 

ödənildikdə                                                        86      88 
 
1) mənfəət hesabına-hesabat  ili üzrə (inkişaf 
      fondu, sosial inkişaf və istehlak fondu)              81     88 
 
      ötən il və ya keçmiş illər üzrə (elə həmin 
      fondlar                                                                88     88 
 
2) əvəzsiz alınmışların hesabına-əsas vəsaitlər: 
 
      istehsalat təyinatlı                                                01     88 
                                                                                           (sub- 
                                                                                           hesab 
                                                                                           «Yığım  
                                                                                           fondu») 
 
     qeyri-istehsalat təyinatlı                                        01     88 
                                                                                           (sub- 
                                                                                           hesab  
                                                                                          «Sosial  
                                                                                           sferaların 
                                                                                           vəsaitləri  
                                                                                           fondu») 
 
     o cümlədən əvəzsiz büdcə təxsisatları 
      hesabına əldə edilmişlər                                       01      88               Eyni zamanda: 

                                                                                                            D.51-K.96; 
                                                                                                                 D.96-K.08 
     qeyri-madi aktivlər                                                 04      88 
                                                                                             (sub- 
                                                                                             hesab 
                                                                                             «Yığım  
                                                                                             fondu») 
 
       qurğular, materiallar və azqiymətli və 
       tez köhnələn əşyalar                                           10,     88 
                                                                                   12       (sub- 
                                                                                              hesab 
                                                                                             «Yığım 
                                                                                             fondu») 
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       bitməmiş tikinti                                                  08      88 
                                                                                           (subhesablar istehsalat- 
                                                                                           «Yığım fondu» qeyri- 
                                                                                            istehsalat-  «Sosial sferaların 
                                                                                            vəsaitləri fondu») 
 
        bitməmiş istehsal                                             20      88 
                                                                                          (subhesab «Yığım 
                                                                                           fondu») 
 
      mallar                                                                  41      88 
                                                                                          (subhesab «Yığım  
                                                                                          fondu») 
3) iştirakçıların vəsaitləri hesabına- 
 
      nizamnamə kapitalına qoyuluş azaldıqda          75      88               Eyni zamanda  
               D.85-K.75 
                                                                                          (subhesab  D.85-K.75 
                                                                                          «Yığım  
                                                                                          fondu»)  
 
     əlavə pul vəsaitləri cəlb edildikdə                       75     88               Eyni zamanda: 
                                                                                                             D.51-K.75 
                                                                                                             İstehsalın inkişafı 
(İİ),    
                                                                                                             sosial  inkişaf (Sİ) və                          
                                                                                                             istehlak fondları     
                                                                                                                       yaradıldıqda 
4) törəmə müəssisələrin vəsaitləri hesabına 
      (istehsalın inkişafı, sosial inkişaf və 
      istehlak fondları)                                                 78     88               Eyni zamanda: 
                                                                                                             D.51-K.78 
 
2. Smeta üzrə müəssisənin bütün  
     məsrəflərinin xalis mənfəət hesabına  
     ödənilməsini nəzərdə tutulan fondlar 
     istifadə edildikdə (o cümlədən kapital  
    qoyuluşları maliyyələşməsi və səhmlər 
    (qoyuluşlar) üzrə dividentlər (gəlirlər)  
     verildikdə) 
 
1. İstehsal təyinatlı kapital qoyuluşları  
     maliyyələşdirildikdə: 
 
      əsas vəsaitlərin əldə olunması üçün                    88        88                Eyni zamanda: 
                                                                                (sub-       (sub-            D.01-K.08         
                                                                                hesab     hesab 
                                                                                «İsteh-    «Yığım» 
                                                                                salın        fondu»)                                                                                  
                                                                                inkişafı  
                                                                                fondu»)  
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      obyektlərin tikintisi üzrə xərclər üçün            88            88                Eyni zamanda:  
                                                                            (sub-       (sub-             D.08-K.60 
                                                                            hesab      hesab 
                                                                            «İsteh-     «Yığım» 
                                                                            salın         fondu»)                                                                                  
                                                                            inkişafı  
                                                                            fondu»)  
 
 
2. Əldə edilmiş əsas vəsaitlərin dəyəri  
      dairəsində yığım fondunun vəsaitləri  
      hesabına nizamnamə kapitalı 
      artırıldıqda (müəyyən olunmuş qaydaya  
      müvafiq olaraq ounun məbləği  
      dəyişilməklə)                                                   88     75                        Eyni zamanda: 
                                                                              (subhesab                     D.75-K.85 
                                                                              «Yığım  
                                                                              fondu») 
 
3. Qeyri-istehsal təyinatlı kapital 
       qoyuluşları maliyyələhdirildikdə: 
 
     əsas vəsaitlərin əldə olunması üçün                 88          88                  Eyni zamanda:  
                                                                               (sub-        (sub-            D.01-K.08 
                                                                               hesab       hesab 
                                                                               “Sosial     “Sosial 
                                                                               inkişaf      sfera- 
                                                                               fondu”)    ların 
                                                                                                 vəsait- 
                                                                                                 ləri fondu)  
 
 
obyektlərin tikintisi üzrə xərclər üçün                       38     88                       Eyni zamanda: 
                                                                                (sub-        (sub-            D.08-K.60 
                                                                                hesab       hesab 
                                                                                “Sosial     “Sosial 
                                                                                inkişaf      sfera- 
                                                                                fondu”)    ların 
                                                                                                vəsait- 
                                                                                                ləri fondu)  
 
4. Sosial sferaların vəsaitləri fondunun 
      vəsaitləri fondunun vəsaitləri istafadə  
      olunduqda: 
 
       əvəzsiz verilən qeyri-istehsal təyinatlı  
       əsas vəsaitləri amortizasiya olunmamış 
       hissəsi üçün                                                      88     47                      Eyni zamanda: 
                                                                                                                      D.47-K.01; 
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                                            D.02-K.47 

      hər ay köhnəlmə məbləği üçün (mənzil 
      fondundan başqa)-                                            38     29 
 
5. İstehsalın inkişafı və istehlak fondlarının 
      vəsaitləri hesabına həyata keçirilən digər 
      xərclər ödənildikdə: 
 
      təltif və mükafatların ödənişi üzrə                     88     70 
 
     sosial təminat fondlarına ayırmalar                   88      69 
 
      maddi köməyin göstərilməsi üzrə                     88      50 
 
      xeyriyyəçilik üzrə                                              88      51 
 
     vaxtı keçmiş qısamüddətli bank kreditləri  
      üzrə faizlər ödənildikdə                                    88      90, 
                                                                                         92 
 
      yerli vergilərin və rüsumların ödənilməsi  
      üzrə                                                                  88      68 
 
      müəyyən olunmuş normadan çox xərclərin 
      ayrı-ayrı növlərini artığının örtülməsin və 
      onların maya dəyərinə silinməsi üzrə               88     76 
 
      məqsədli proqramların maliyyələşdirilməsi  
      və fəaliyyəti koordinasiya edən orqanların  
       saxlanması üzrə                                               88      51 
 
6. Dividentlərin hesablanmasında istifadə  
 
       edilən fondlar (maliyyə planı üzrə  
       istifadə olunmamış mənfəətin bütün 
       məbləği fondlara yönəldilir)                             88     75  
                                                                               (subhesab  
                                                                               «İstehlak 
                                                                               fondu») 
 
7. Fondlar törəmə müəssisəyə verildikdə             88      78               Eyni zamanda:  
                                                                               (İİ, Sİ və                D.78-K.51 
                                                                               istehlak 
                                                                               fondlarının 
                                                                               uçotunun  
                                                                               subhesab- 
                                                                               ları)  
 
8. Digər müəssisələrə əvəzsiz verilən 
      qiymətlilərin dəyəri əks etdirildikdə                   88       10, 
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                                                                             (sub-         40, 
                                                                              hesab       47, 
                                                                             «Yığım       48                                                                                         
                                                                             fondu») 
 
Qeyd. Yığım fondu olmadıqda məsrəflərin ödənilmə mənbəyi  bölüşdürülməmiş mənfəət  və ya nizamnamə 
kapitalı ola bilər. 
 
9. Tikintisi dayandırılmış bitməmiş kapital 
       qoyuluşları və mənzil tikintisində pay 
       iştirakı kimi köçürülmüş vəsaitlər 
       silindikdə                                                          88        08 
                                                                                (sub-                                                                                                
                                                                                hesab                                                                                       
                                                                               «Yığım  
                                                                                fondu») 
10. Qeyri-istehsal təyinatlı təsərrüfatların  
      saxlanması üzrə xərclərin örtülməsinə  
      vəsaitlərin yönəldilməsi əks etdirildikdə            88      96 
 
3.1. Fondlar yaradılan zaman kapital  
     qoyuluşunun maliyyələşməsi üçün onlardakı  
     vəsait nəzərə alınmadan mənfəətdən həmin  
     məqsədə istifadə olunan məbləğ əks 
     etdirildikdə                                                         81     88 
                                                                                (sub-                                                                                                
                                                                                hesab                                                                                       
                                                                               «Yığım  
                                                                                fondu») 
2. Yığım fondundan istifadə olunduqda: 
 
       nizamnamə kapitalının həcminin 
       yenidən qeydiyyatı və onun iştirakçılar 
       arasında bölüşdürülməsi ilə 
 
       əlaqədar zəruri fəaliyyətlər yerinə  
        yetirildikdə                                                         88     85 
 
       Əvəzsiz verilən qiymətlilər üzrə zərərlərin 
       örtülməsi əks etdirildikdə                                    88     47, 
                                                                                            48 
 
 

QARŞIDAKI XƏRCLƏR VƏ ÖDƏMƏLƏR ÜÇÜN EHTİYATLAR 
 

89 №-li hesab-passivdir, uçotu 12 №-li jurnal-orderdə aparılır 
 

1. Məzuniyyətlərin, uzunmüddətli  
     xidmət illərinə görə birdəfəlik  
     mükafatın ödənişi üçün ehtiyatlar 
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1. İşçilər üzrə  ehtiyat yaradıldıqda: 
 
      istehsalat sahəsində məşğul olanlar üzrə            20,     89 
                                                                                   23, 
                                                                                   25, 
                                                                                   26, 
                                                                                   30, 
                                                                                   44 
 
      qeyri-istehsal sahəsində məşğul olanlar  
      üzrə                                                                      29      86 
 
2. Məzuniyyətlərin,  uzunmüddətli xidmət  
      illərinə görə birdəfəlik mükafatın ödənişi  
      üçün ehtiyatlardan bu məqsədlərə istifadə 
       olunduqda                                                           89      70 
 
3. Sonrakı ildən ehtiyat yaratmaqdan imtina  
      edilərsə, dekabrda ehtiyat qalığı silindikdə          89      80 
 
2. Təmir  fondu yaradıldıqda və istifadə  
      olunduqda 
 
1. Əsas vəsaitlərin təmirinin bütün növləri  
      üzrə gələcək məsrəflərin örtülmə mənbəyi  
      kimi  müəyyən olunmuş normativlər üzrə  
     təmir fondu yaradıldıqda: 
 
     istehsal təyinatlı                                                    23,     89 
                                                                                  25, 
                                                                                  26,  
                                                                                  30, 
                                                                                  44 
 
      qeyri-istehsal təyinatlı                                          29     89 
 
2. Əsas vəsaitlərin təmiri üzrə işlər  
      qurtardıqdan sonra təmir fondu istifadə 
       olunduqda                                                          89     23 
 
3. Sonrakı ildən təmir fondu yaratmaqdan  
      imtina edilərsə, dekabrda təmir fondunun 
      qalığı silindikdə                                                   89     80 
 
3. Əsas vəsaitlərin təmirinə (o cümlədən  
      aqreqatların təmirinin aparılmasına 
      güman edilən məsrəflər həcmində) ehtiyat  
       yaradıldıqda 
 
1. Əsas vəsaitlərin təmiri üçün ehtiyat  
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       yaradıldıqda: 
 
       istehsal təyinatlı                                               23,     89 
                                                                                25, 
                                                                                26, 
                                                                                30, 
                                                                                44 
 
       qeyri-istehsal təyinatlı                                      29      89 
  
2. Ehtiyatdan istifadə olunduqda                           89      23 
 
3. Dekabrda ehtiyatın istifadə edilməmiş 
      qalığı stornolaşdırıldıqda                                    23,     89 
                                                                                25, 
                                                                                26,           
                                                                                30, 
                                                                                44 
 
4. Avtomobil şinlərinin bərpası üçün  
     ehtiyat yaradıldıqda (müəssisənin  
     avtonəqliyyat bölmələri yaradırlar) 
 
1. Müəyyən olunmuş normalar üzrə  

ayırmalar                                                            23     89 
 
2. Avtomobillərdən çıxarılmış və mədaxil  
      olunmuş avtoşinin məbləği həcmində  
 
       ayırmalar üzrə                                                  10     89 
 
3. Anbardan köhnələrin əvəzinə maşınlara 
       quraşdırmaq üçün verilən avtomobil  
       şinlərinin dəyəri  silindikdə                               89     10 
 
4. Şinlərin təmirinin dəyəri silindikdə: 
 
      avtomobil təsərrüfatında aparılan                      89     23 
 
      kənar müəssisələr tərəfindən aparılan              89     60 
 
5. Sonrakfı ildən ehtiyat yaratmaqdan imtina 
      edilərsə, dekabrda ehtiyat qalığı silindikdə        89     80 
 
5. Müvəqqəti titullu binaların və 
    qurğuların tikilməsi (qurulması) üçün  
    podratçıda yaradılan ehtiyat  əks  
    etdirildikdə 
 
1. Bina və qurğuların tikilməsi (qurulması)  
      üçün güman edilən məsrəflərin məbləği  
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      həcmində ehtiyat yaradıldıqda                         20,     89 
                                                                               26 
 
2. İstismara verilmiş binalar üzrə tikintiyə  
      çəkilmiş faktiki məsrəflər həcmində  
      köhnəlmə əks etdirildikdə                                 89      02 
 
Qeyd. Ehtiyatın artıq hesablanmış məbləği stornolaşdırılır, çatışmayan hissəsi isə əlavə edilir. 
 
3. İstismara verilmiş qurğuların azqiymətli və  
      tezköhnələn əşyalara aid olan faktiki  
      məsrəflər həcmində köhnəlməsi əks  
      etdirildikdə                                                         89      13 
 
 
 

QISAMÜDDƏTLİ BANK KREDİTLƏRİ 
 

90 №-li hesab-passivdir, uçotu 4  №-li jurnal-orderdə aparılır 
 

1. Qısamüddətli bank kreditləri 
     alındıqda: 
 
1) hesablaşma və valyuta hesablarına                  51,    90 
                                                                                52 
2) onların məqsədli yönəldilməsi: 
 
a)  borcların ödənilməsinə: 
 
     material, iş və xidmətlərə görə malsatan  
     və subpodratçılara olan borcların                       60      90 
 
      alınmış avanslar üzrə borcların                         64      90 
 
      vergilər üzrə büdcə borclarının                          68      90 
 
      sosial müdafiə və bu kimi  başqa fondlara  
      olan borcların                                                     69      90 
 
      digər kreditlər üzrə borcların                              90,     90 
                                                                                 92 
 
 b)  çek kitabçalarının verilməsi və ya  
       akkreditivin açılmaçı üçün depozitə                   55     90 
 
      v) törəmə müəssisələrə                                      78      90 
 
2. Kreditlər üzrə banka olan borclar 
      artdıqda: 



 267 

 
1                            2 3 4                             5 

 
1) bank kreditləri üzrə əmlak yenidən 

qiymətləndirildikdə                                             14      90 
2) çatası faizin məbləği üzrə: 
 
      müəyyən olunmuş norma daxilində                   26      90 
 
      normadan çox                                                    81,     90 
                                                                                 88 
3.1. Veksel sahibi tərəfindən veksellərin  
   uçotu və digər borc öhdəlikləri üzrə  
   uçot faizinin (diskontun) məbləği 
   çıxarılmaqla, vekselin nominal dəyəri 
   həcmində alınmış kreditlər daxil olduqda: 
  
    faktiki alınmış məbləğlərdə                                   51,     90 
                                                                                 52 
 
    banka ödəniş faiz həcmində                                 26,     90 
                                                                                 88 
 
4. Veksel sahibi tərəfindən öhdəliklərin ödənişi  
       haqda banka verilən məlumat əsasında 
       veksellərin və digər borc öhədiklərinin uçotu 
       (diskont əməliyyatları) bağlandıqda                   90     62 
 
5. Veksel verənlər öz öhdəlikləri yerinə  

yetirmədikdə ödədikləri kreditlər                        90,    51                                                                                                
                                    52 

  
6. Xarici valyuta ilə verilən kreditlərin  
      məzənnə fərqi: 
 
       mənfi                                                                  83      90 
 
       müsbət                                                               90      83 
 
5.  Kredit üzrə borc ödənildikdə                                90      51, 
                                                                                            52 
 
6. Digər kredit  üzrə, o cümlədən vaxtı keçmiş 
    kredit üzrə borcun ödənilməsinə kredit 
    rəsmiyyətə salındıqda                                           90     90 
 
 

UZUNMÜDDƏTLİ BANK KREDİTLƏRİ 
 

92 № -li hesab-passivdir, uçotu 4 №-li jurnal-orderdə aparılır 
 

1. Uzunmüddətli kreditlər alındıqda: 
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1) hesablaşma  və valyuta hesablarına                  51,    92 
                                                                                 52 
 
2) kreditləri alınmış qiymətlilərə, yerinə  
      yetirilmiş iş və xidmətlərə görə malsatan  
      və subpodratçılara olan borcların  
      ödənilməsinə yönəltdikdə                                  60      92 
 
2. Kredit üzrə borclar faiz məbləğləri 
      həcmində artıqda: 
 
      norma daxilində                                                 26      92 
 
      normadan çox                                                    81,    92 
                                                                                 88 
 
     alınmış kreditlər üzrə: 
 
     əsas vəsaitlərin əldə edilməsi üçün                    08      92 
 
     qeyri-maddi aktivlərin əldə  
     edilməsi üçün                                                      04      92 
 
3. Kredit üzrə məzənnə fərqi əks  

olunduqda: 
 
      mənfi                                                                  83      92 
      müsbət                                                               92     83 
 
4. Kredit üzrə borc ödənildikdə: 
 

pul vəsaitləri hesabına                                         92      51, 
                                                                                            52 
 
      kreditlərin hesabına                                             92     90, 
                                                                                            92 
 
 
 

İŞÇİLƏR ÜÇÜN BANK  KREDİTLƏRİ 
 

93 №-li  hesab-passivdir, uçotu 4 №-li jurnal-orderdə aparılır 
 

 
1.1. İşçilərə borc vermək üçün alınmış 
           kredit əks olunduqda                                     51     93 
   
2. İşçilərə kreditə satılmış mallara görə 
       sənədlərin ödənişinə yönəldilmiş kredit  
       əks olunduqda                                                   73     93 
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 2.   Kredit ödənildikdə                                           93     51 
 
 
 

QISAMÜDDƏTLİ  BORCLAR 
 

94 №-hesab-passivdir, uçotu 4 №-li jurnal-orderdə aparılır 
 

1. Qısamüddətli borclar (bir ildən 
      çox olmayan müddətə) alındıqda: 
 
       digər müəssisələrdən                                       51,    94 
                                                                                52 
 
       işçilərdən                                                          50,    94 
                                                                                70 
 
       qiymətli kağızların əvəzinə: 
 
       onların nominal dəyəri həddində                      51,    94 
                                                                                52 
       
       nominal dəyərin həddindən artıq  
       məbləğdə                                                         51,    83             Eyni zamanda: 

                                 D.83-K.80 
  2.Xarici valyutada alınmış borclar 
     üzrə məzənnə fərqi əks etdirildikdə: 
 
      mənfi                                                                 83      94 
 
      müsbət                                                              94      83 
 
3. Borc ödənildikdə                                                 94      51, 
                                                                                          52 

 
 

UZUNMÜDDƏTLİ  BORCLAR 
 

95 №-li hesab-passivdir, uçotu 4 №-li jurnal-orderdə aparılır 
 

1. Uzunmüddətli borclar (bir ildən çox 
     müddətə) alındıqda: 
 
1) digər müəssisələrdən                                         51,    95 
                                                                                 52 
 
2) işçilərdən                                                            50,    95 
                                                                                 70 
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3) qiymətli kağızların əvəzinə: 
 
      onların nominal dəyəri həddində                        51,    95 
                                                                                 52 
 
       nominal dəyərdən artıq məbləğdə                    51,    83              Eyni zamanda: 
                                                                                 52                      D.83-K.80 
 
2. Xarici valyuta alınmış borclar üzrə məzənnə 
      fərqi əks etdirildikdə: 
 
     mənfi                                                                   83     95 
 
     müsbət                                                                95     83 
 
3. Borclar ödənildikdə                                              95     51, 
                                                                                          52 
 
 

MƏQSƏDLİ MALİYYƏLƏŞMƏLƏR VƏ DAXİLOLMALAR 
 

96 №-li hesab-passivdir, uçotu 12 №- li jurnal-orderdə aparılır 
 

    Məqsədli maliyyələşmələrin vəsaitləri  
    daxil olduqda: 
 
     digər  müəssisə və işçilərdən                               50,    96 
                                                                                   51, 
                                                                                   52 
 
      büdcədən                                                             51,    96 
                                                                                   52 
 
      xüsusi fondlar hesabına                                       88     96 
 
1. Qeyri-istehsal sahəsi obyektlərinin  
      saxlanması üzrə xərclər silindikdə                       96     29 
 
2. Büdcə təxsisatlarının hesabına həyata 
       keçirilən əsaslı tikinti üzrə məsrəflər  
       silindikdə                                                            96     08                Eyni zamanda: 
                                                                                                               D.01-K.88 
3. Məqsədli istifadə vəsaitləri hesabına digər 
      xərclər və aparılmış köçürmələr əks  
     etdirldikdə                                                            96      50, 
                                                                                            51, 
                                                                                            52, 
                                                                                            60, 
                                                                                            71, 
                                                                                            76 
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5.1. Digər müəssisənin nizamnamə kapitalına  
        qolyuluş kimi verilmiş, əsas vəsaitlərdən  
        istifadə hüququnun dəyəri əks  
        etdirildikdə                                                       06      96 
 
2.   Müqavilənin fəaliyyət müddəti qurtardıqdan 
       sonra hüquqi formada uzunmüddətli  
        qoyuluşlar silindikdə                                        96     06 
 
 

İCARƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 
 

97 №-li hesab-passivdir, uçotu 8 №-li jurnal-orderdə aparılır 
 

1.1. Uzunmüddətli icarə şərti ilə alınmış  
            əsas vəsaitlərə görə icarədar qarşısındakı  
            borclar əks olunduqda                                 03      97 
 
1.2. Borclar ödənildikdə                                       97      51 
1.3. İcarə müqaviləsində borclar ayrılan 
            zaman faiz məbləği qədər əks  
            etdirildikdə                                                   88      97 
 
2. İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər 
       icarədara qaytarıldıqda, ödənilməmiş 
       icarə ödənişlərinin dəyəri silindikdə                  97     47                 Eyni zamanda: 
                                                                                                               D.47-K.03; 
                                                                                                               D.02-K.47; 
                                                                                                               D.88-K.47 
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ƏLAVƏ 

 
Əlavə 1 

 
KAPİTAL QOYULUŞLARI VƏ ONLARIN MALİYYƏLƏŞMƏ MƏNBƏLƏRİNİN UÇOTU 

 

1. İstehsal təyinatlı kapital qoyuluşu 
 

A. Sadə təkrar istehsal 
 

     Fəaliyyətdə olan əsas vəsaitəlr üzrə hesablanmış köhnəlmənin müvafiq məbləği 
dairəsində əsas vəsaitlərin tikintisi və əldə edilməsi. Hesabat dövründə əsas vəsaitəlrin 
ümumi məbləği onların ilkin dəyərinə qədər çatdırılır. Maliyyələşmə mənbəyi – məhsul (iş, 
xidmətlər) saşından əldə edilən gəlirin tərkibində əsas vəsaitlərə hesablanmış ( və ya ilin 
əvəlinə olan istifadə olunmamış qalıq nəzərə alınmaqla) köhnəlmə formasında alınan 
vəsaitlər. 
 
1.  a) D.60-K.51       -  əldə edilmiş əsas vəsaitəlrin; istismara qəbul edilmiş obyektlərin;   
                                         dəyərinə hesablanmış köhnəlməyə müvafiq məbləğdə ödəniş; 
 
 
          D.08-K.60 və b. -  kapital qoyuluşu; əsas vəsaitlərin əldə olunması; istismara qəbul    
                                          edilmiş boyektlər; təsərrüfat üsulu ilə obyektlərin tikintisi üzrə  
                                          məsrəflər; 
 
 
      b)  D.08-K.46       – öz ehtiyacları üçün yerinə yetirlmiş kapital qoyuluşları üzrə 
tikinti        
                                         təşkilatlarının məsrəfləri; 
 
 
      v)  D.01-K.08         – əsas vəsaitlərin istismara daxil edilməsi; 
 
 
      q)  D.61-K.51         – hesablanmış köhnəlməyə müvafiq məbləqdə, tikinti təşkilatları  
                                          tərəfindən yerinə yetirilmiş işlərə görə verilmiş avanslar. 
 
2. D.97-K.51               – uzunmüddətli icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər üzrə borcların  
                                    ödəniş (D.03-K.97) 
 
3. D.76-K.51             – möhlətli ödənişlə alınan  əsas vəsaitlər üzrə borcların ödənişi  
                                    (D.01-K.08; D.08-K.76). 
 
B.Geniş təkrar istehsal 
       Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi nəticəsində, onların azalan məbləğindən çox həcmdə 
əsas vəsaitlərin tikintisi və əldə olunması. 
 
Maliyyələşmə mənbələri –  gəlirin tərkibində alınan vəsaitlər: 
 
köhnəlmə formasında –  sadə təkrar istehsal üçün; 
 
mənfəət formasında -  geniş təkrar istehsal üçün. 
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1. Hesablanmış köhnəlmə məbləği həddində (ilin əvvəlinə istifadə olunmamış qalıq 
nəzərə alınmaqla): 

 
     a) D.60-K.51         - istismara qəbul olunmuş obyektlərin; əldə edilmiş əsas vəsaitlərn  
                                       dəyərinin ödənişi; 
 
       D.08-K.60  və b. – kapital qoyuluşu4 istismara qəbul olunmuş obeyktlər; əldə  
                                        edilmiş əsas vəsaitlər; təsərrüfat üsulu ilə obyektlərin tikintisi  
                                        üzrə müəssisələrin məsrəfləri; 
 
      b) D.08-K.46        – öz ehtiyacları üçün yerinə yetirilmiş kapital qoyuluşları üzrə 
tikinti  
                                        təşkilatlarının məsrəfləri; 
 
      v) D.01-K.08       - əsas vəsaitəlrin istismara daxil edilməsi; 
 
      q) D.97-K.51       -  uzunmüddətli icarə şərti ilə götürülmüş əsas vəsaitlər üzrə           
                                       borcların ödənişi (D.03-K.97). 
 
      d) D.76-K.51       – möhlətli ödənişlə alınan əsas vəsaitlər üzrə borcların ödənişi  
                                       (D.01-K.08;  D.08-K.76). 
 
Əlavə yazılışlar edilmir. 
 
2. Mənfəət hesabına: 
 
     a) D.60-K.51         – əsas vəsaitlərin; istismara qəbul olunmuş obyektlərin ödənişi; 
 
        D.08-K.60         -  kapital qoyuluşları; əsas vəsaitəlrin əldə olunması; istismara  
                                        qəbul olunmuş  obyektlər; təsərrüfat üsulu ilə obyektlərin tikintisi  
                                        üzrə müəssisələrin məsrəfləri; 
 
      b) D.08-K.46        -  öz ehtiyacları üçün yerinə yetirlmiş kapital qoyuluşları üzrə tikinti      
                                        təşkilatlarının məsrəfləri; 
 
      v) D.01-K.08       – əsas vəsaitlərin istismara daxil edilməsi; 
 
      q) D.97-K.51        – uzunmüddətli icarə şərti ilə götürülmüş əsas vəsaitlər üzrə  
                                        borcların ödənişi; 
 
      d) D.76-K.51        – möhlətl ödənişlə alınan əsa vəsaitlər üzrə borcların ödənişi. 
 
      Əsas vəsaitlərin tikintisinə və əldə olunmasına istifadə olunmuş mənfəət məbləğinə 
əlavə yazılışlar edilir (işə salınmış obyekt kimi ancaq hesabat dövrünə aid olan həcm 
qəbul edilir): 
 
a) xərcləri bilavasitə mənfəətin istifadəsi hesabına aid etdikdə: 
 
          D.81-K.88 «Yığım fondu» subhesabı; 
 
b) kapital qoyuluşlarının maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş mənfəətin 
«Yaradılmış   
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    yığım fondu» subhesabı nda əvvəlcədən yığılması zamanı: 
          D.88  «Yaradılmış yığım fondu» subhesabı – K.88- «İstifadə olunmuş yığım     
          fondu» subhesabı 
 
v) kapital qolyulduşlarıın maliyyələşməsi üçün vəsaitləri özündə birləşdirən istehsalın 
inkişafı  fondu yaradıldıqda: 
 
          D.88 «İstehsalın inkişafı fondu» subhesabı – K.88 «Yığım fondu» subhesabı 
 
 

      Hesabat dövründə «Yığım fondu» subhesabının krediti üzrə əks etdirilən 
məbləğdə mənfəətə vergi qoyulan zaman güzəşt kimi qəbul edilir. 

       Mənfəətdən vergi üzrə güzəşt müəyyən edilən zaman hesabat ilində, kapital 
qoyuluşunun maliyyələşdirilməsinə istifadə olunan mənfəət məbləğinin üzərinə cari ildə 
kapital qoyuluşlarının maliyyələşməsinə istifadə olunmuş dividdentlər də əlavə edilir. 

       Sonra müəssisə, təsis sənədlərinə müvafiq olaraq (sahibkarın istəyinə əsasən) 
onları müəyyən edilmiş qaydada dəyişdirərək, «Yığım fondu» subhesabında (bitməmiş 
tikinti üzrə  müvafiq məsrəflərin vəsaiti olmadan) uçota alınan vəsaitləri nizamnamə 
kapitalının artmasına yönəldə bilər (D.88-K.85) və ya onlardan digər müəssisələrə 
əvəzsiz verilən qiymətlilərin dəyərinin (qalıq dəyərinin) ödənilmə mənbəyi kimi istifadə 
edə bilər. 
 
3. DT.61-KT.51      – tikinti təşkilatları tərəfindən hesablanmış köhnəlmədən çox  
                                       həcmdə  görülən işlər üçün avanslar. 
 

      Avansın hesablanmış köhnəlmənin məbləğindən artıq olmasına əlavə (əgər 
avans göstərilən hesabat dövrü ərzində yerinə yetirilmiş kapital qoyuluşlarının həcminə 
uyğun gəlirsə yazılışlar edilir: 
 
a) xərclər bilavasitə mənfəətin istifadəsi hesabına aid edildikdə: 
 
    D.81-K.88 «Yığım fondu» subhesabı; 
 
b) mənfəətin «Yaradılmış yığım fondu» subhesabında əvvəlcədən toplanması zamanı: 
 
     D. 88 «Yaradılmış yığım fondu» subhesabı – K.88 «İstifadə olunmuş yığım fondu» 
subhesabı; 
 
v) kapital qoyuluşlarının maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlər də davxil  
    olmaqla, istehsalın inkişafı fondu yaradıldıqda: 
 
     D.88 «İstehsalın inkişafı fondu» subhesabı – K.88 «Yığım fondu» subhesabı. 
 
Qeyd: 1. Müəssisə, köhnəlmə və mənfəətin (digər cəlb olunmuş mənbələr kimi) bütün növ kapital 
qoyuluşlarının maliyyələşməsinin istifadəsini (həm bitmiş, həm də bitməmiş) müəyyən olunmuş qaydada 
rəsmiləşdirilmiş qoyuluşlar üzrə müvafiq statistik hesabatda əks etdirir. 
2. Müəssisənin kapital qoyuluşlarını büdcə təxsisatları hesabına həyata keçirməsi hallarında aşağıdakı 

yazılışlar edilir: 
 
       D.51,55-K.96     – büdcədən vəsaitlər daxil olduqda; 
 
       D.08-K.60 və b. – malsatan və podratçıların hesab-fakturalarının ödənişi və tikinti  
                                        üzrə məsrəflər; 
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       D.96-K.08           – tikilmiş obyektlərin yaxud alınmış vəsaitlərin və ya əsas  
                                        vəsaitlərin tərkibinə daxil edilməsi. Eyni zamanda 88  №-li  
                                        hesabda yığım fondu yaradılır. 
 
 
2. Qeyri-istesal təyinatlı kapital qoyuluşu 
 
1. Kapital qoyuluşlarının maliyyələşməsi ancaq mənfəət hesabına həyata keçirildikdə: 
 
       a) D.60-K.51       – əldə edilmiş əsas vəsaitlərin və ya istismara qəbul olunmuş  
                                        obeyktlərin dəyəri ödənildikdə; 
 
         D.08-K.60        – kapital qoyuluşu; 
 
         D.01-K.08       – əsas vəsaitlərin istismara daxil edilməsi; 
 
       b) D.61-K.51       – tikinti təşkilatları tərəfindən yerinə yetirilən işlərə görə avans. 
 
          Eyni zamanda göstərilən məsrəflərin maliyyələşməsi üçün istifadə olunmuş 
mənfəət məbləğinə aşağıdakı yazılış edilir: 
 
          D.81-K.88 «Sosial sferaların vəsaitləri fondu» subhesabı. 
 
           Məsrəflərin göstərilən məbləği vergi qoyma zamanı güzəşt kimi qəbul edilir. 
 
2. Qeyri-istehsal sahəsi obyektlərinin tərkibi: 
 
          D.29-K. müxtəlif hesablar – məsrəflər; 
 
            D.88 «Sosial inkişaf fondu» subhesabı  –      K.29      -  köhnəlmə dəyəri  
                                                                                                    olmadan məsrəflərin  
                                                                                                    silinməsi; 
 
D.88 «Sosial sferaların vəsaitləri fondu» subhesabı – K.29 – köhnəlmə hissəsi qədər  
                                                                                                      məsrəflərin silinməsi. 
 
          Beləliklə, sosial sferaların vəsaitlərin uçota alan subhesabda həmişə qeyri-istehsal 
təyinatlı əsas vəsaitlərin qalığı qədər vəsait qalır. 
3. Göstərilən əsas vəsaitlər əvəzsiz verildikdə, onların qalıq dəyəri 47 №-li hesabın 
kreditindən 88 №-li hesabın «Sosial sferalarının vəsaitləri fondu» subhesabının debetinə 
silinir. 
 
Qeyd. Göstərilən halda istismarına çəkilmiş məsrəfləri ( o cümlədən köhnəlməni) örtmək üçün gəlir 
verməyən obyektləri (məktəbəqədər uşaq müəssisələri, klublar, mənzil fondu və i.a.) qeyri-istehsal təyinatlı 
obyektlərə aid etmək lazımdır. 
 
 

Əlavə 2 
 

Maliyyə qoyuluşları 
 

           Maliyyə qoyuluşlarını həyata                             Vəsaitlər və qiymətlilər almış     
           keçirən müəssisələrdə uçot             müəssisələrdə uçot 
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1. Nizamnamə kapitalına maliyyə qoyuluşları: 

 
 
a) pul vəsaitləri: D.06-K. 51,52                                            D.51,52-K.75 
                                                                                                    (həmçinin: D.75-K.85) 
 
b) əsas vəsaitlər: D.47-K.01;                                                 D.01-K.75 
                            D.02-K.47;                                                 (həmçinin: D.75-K.85) 
                        D.06-K.47; 
                        D.47-K.83 
 
v) qeyri-maddi aktivlər:                                                            D.04-K.75 
                       D.48-K.04;                                                  (həmçinin:D.75-K.85) 
                       D.05-K.48; 
                       D.06-K.48; 
                       D.48-K.83 
 
q) digər qiymətlilər: 
                       D.48-K.08,                                                  D.08, 10, 20, və b.- K.75 
                       10,20 və b. ;                                                  (həmçinin: D.75-K.85) 
                           D.06-K.48; 
                       D.48-K.83 
 
D) Əsas vəsaitlərdən istifadə hüququ: 
 
ödənişsiz –          D.06-K.96                                            D.04K.75 
                             (həmçinin:                                                    (həmçinin:D.75-K.85) 
                             D.76-K.80; 
                         D.51-K.76; 
                         D.96-K.06 
 
ödənişli –              D.06-K.96; 
                         D.51-K.83; 
                         D.83-K.80; 
                         D.96-K.06 
 
və                         D.76-K.80;                                          D.04-K.75 
                         D.51-K.76                                           (həmçinin:D.75-K.85; 
                                                                                    D.31-K.51; 
                                                                                    D.20-K.31; 
                                                                                    D.20-K.05) 
 
 

2. Qiymətli kağızların əldə edilməsi 
 

a) qısamüddətli:      D.58-K.51,52                                D.51,52-K.75 
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                                                                                   (həmçinin:D.75-K.85) 
 
b)uzunmüddətli:     D.06-K.51,52 
 
 

3. Borc vəsaitləri 
 

a) qısamüddətli:      D.58-K.51, 52                               D.51,52-K.94 
 
 
b)uzunmüddətli:      D.06-K.51,52                                D.51,52-K.95 
 
 

4. Depozitlər (banklardakı depozit hesablarına əmanət banklarının 
sertifikatlarının qoyuluşu) 

 
                            D.58-K.51,52 
 

Əlavə 3 
 

Müəssisələrin özəlləşdirilməsi ilə əlaqədar əməliyyatların uçotu 
 

Özəlləşdirmə fondunun yaradılması 
 

a) D.88-K.96    -  müəssisənin xüsusi fondlarının istifadə olunmmış vəsaitlərinin                
                                hesabına; 
 
b) D.81- K.96   -  hesabat ilinin mənfəətinin bir hissəsi hesabına; 
 
v) d.51-k.96      - dövlətə məxsus səhmlərin əmlak fondu tərəfindən satışından olan  
                                mədaxilin bir hissəsi hesabına. 
 
Qeyd. Özəlləşdirmə fondunun vəsaitlərinin istifadəsi: 

 
a) D.96-K.73      - səhmlərin özlərinə məxsus hissənin müəssisənin işçiləri tərəfindən 
                                (qapalı yazılış iştirakçıları tərəfindən) alınmasına; 
b) D.96-K.73      - işçilər üçün digər müəssisələrin səhmlərinin müəssisə tərəfindən  
                                 əldə edilməsinə (həmçinin: D.58-K.51 – səhmlərin alınması; d.73- 
                                 k.58 səhmlərin işçilərə verilməsi) 
 
 

Nizamnamə kapitalı həcminin müəyyən olunması  
(alınamı müəssisənin qiymətləri) 

 
Nizamnamə fondu həcminin artması: 
 
a) D.88-K.85      – yığım fondunun vəsaitəlri hesabına; 
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b) D.96-K.85      – büdcə təxsisatları hesabına; 
 
v) D.02-K.85       - əsas vəsaitlərin əvvəllər artıq hesablanmış köhnəlməsi hesabına; 
 
q) D.81-K.85       – hesabat ilinin istifadə olunmamış mənfəəti hesabına (əgər bu  
                              Dövlət Əmlak Komitəsinin sənədlərində nəzərdə tutulubsa); 
 
d) D.88-K.85       – əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsi hesabına (əgər bu dövlət Əmlak  
                                   Komitəsinin sənədlərində nəzərdə tutulubsa); 
 
e) D.88-K.85       – akta əsasən nizamnamə fondunun həcmi müəyyən edilmiş  
                                  nizamnamə kapitalının həcmində az olan hallarda əmlakın (əsas  
                                  vəsaitlərin, qurğuların, kapital qoyuluşlarının) qiymətləndirilməsi  
                                  hesabına. 
 
Nizamnamə fondunun həcminin azalması: 
 
a) D.85-K.88      – qeyri-istehsal təyinatlı vəsaitlərinin qalığı hesabına; 
 
b) D.85-K.88       – qiymətləndirmə aktına əsasən müəyyən olunmuş nizamnamə   
                                  fondunun nizamnamə kapitalının məbləğindən artıq olan hissəsinin  
                                  yığım fonduna yönəldilməsi hesabına; 
 
v) D.85-K.80,87 - zərərlərin ödənilməsi hesabına (əgər bu dövlət Əmlak Komitəsinin  
                                 sənədlərində nəzərdə tutulubsa); 
 
 

3. Yazılış iştirakçıları ilə hesablaşmaların uçotu 
 

a) D.73-K.96    -  müəssisənin işçiləri və onlara bərabərləşdirilmiş şəxslər tərəfindən  
                                səhmlərin  satın alınası hissəsinin nominal dəyəri; 
 
b) D.73-K.96    – səhmlərin dəyərinə artma əmsalı tətbiq edilən hallarda, səhmlərin  
                                satın alınan hissəsi üzrə işçilərin borclarının artması; 
 
q) D.50,70,96-K.73 – pulların kassaya verilməsi, onun əmək haqqından tutulması,  
                                özəlləşdirmə fondunda uçota alınan vəsaitlərin payının hesaba  
                           alınması yolu ilə işçilərin (səhmlərə qapalı yazılış iştirakçılarının)  
                               borclarının ödənilməsi; 
 
d) D.96-K.67    – səhmlərin işçilər tərəfindən satın alınan hissəsi qədər müəssisənin  
                               əmlak fondu qarşısında borcunun yaranması; 
 
e) D.67-K.51    – borcun köçürülməsi. 
 

 
4. Hərracda əmlakın alışı 

 
A. Müəssisənin bütövlüklə alışı 
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Alınmış müəssisələrdə                                      Alıcı- müəssisələrdə 
 
1. Alış qiyməti qiymətləndirmə dəyərindən artıq olan zaman: 
 
D.04-K.85   – artıq olan                                        D.06-K.51,52 
                      məbləğ üçün; 
 
D.20-K.04   – fərqin silinməsi üçün 
 
2. Qiymətləndirmə  dəyəri alış qiymətindən artıq olan zaman:d.06-k.51 – 

aplış üzrə xərclər 
 
B. Əmlakın ayrı-ayrı növlərinin alışı 
 
1. Alış qiyməti qiymətləndirmə dəyərindən artıq olan zaman: 
 
D.04-K.51 – artıq olan məbləğ üçün 
 
2. Qiymətləndirmə dəyəri alış qiymətindən artıq olan zaman: 
 
D.01,04 və b. – artıq olan məbləğ üçün 
 
Qeyd. Müəssisə onun əməkçi kollektivi tərəfindən hərracda alınan zaman əmələ gələn fərqin uçotu eyni 
qaydada, ancaq ona görə Dövlət Əmlak Komitəsi ilə  hesablaşmalar və güzəştlər   isə – 3-cü əlavədə şərh 
olunmuş qaydada aparılır. 
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II HİSSƏ 
 

 a) MÜƏSSİSƏNİN MÜHASİBAT MALİYYƏ 
HESABATLARININ TƏRTİBİ QAYDALARI 

 
I. Ümumi müddəalar 

 
   1.1. Mühasibat (maliyyə) hesabatlarının nümunəvi formaları və onların 

doldurulması qaydaları, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən 
edilir.   

   Azərbaycan Respublikası nazirlik və baş idarələri Azərbaycan Respublikası 
Maliyyə Nazirliyinin razılığı ilə nümunəvi formalara əlavə olaraq öz sistemlərindəki 
müəssisələrin spesifikasına uyğun xüsusiləşdirilmiş mühasibat hesabatı formaları əlavə 
edə bilərlər. 

   Azərbaycan Respublikasında mühasibat uçotu sahəsində butun yeni normativ 
sənədlərin, onların forma və rekvizitlərinin yaradılması və yayılması Azərbaycan 
Respublikası Maliyyə Nazirliyinin razılığı olmadan həyata keçirilə bilməz. 

   1.2. Mühasibat hesabatı formalarında maliyyə – təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədar 
nəzərdə tutulan bütün iqtisadi göstəricilər əks etdirilir. Müəssisədə müvafiq aktivlərin, 
passivlərin, əməliyyatların olmaması üzündən bu və ya digər maddələrin (sətirlərin, 
sütunların) doldurulması hallarında həmin maddələrin (sətirlərin, sütunların) qarşısından 
xətt çəkilir. 

   1.3. Formaların başlıq hissələri aşağıdakı qaydada doldurulur: 
   «Müəssisə» rekvizitində – müəssisənin tam adı göstərilir (mövcud qaydalarda 

qeydə alınmış təsis sənədlərinə uyğun olaraq). 
   «Sahə» (fəaliyyət növü) rekvizitində – xalq təsərrüfatı sahələrinin beynəlxalq 

təsnifatına (XTSBT) uyğun fəaliyyət növü göstərilir. 
   «Dövlət mülkiyyətinin idarəetmə orqanı» rekvizitində – dövlət və ya bələdiyyə 

müəssisələrinin tabe olduqları (əgər varsa) və mühasibat hesabatlarını təqdim etdikləri 
orqanın adı göstərilir. 

   «Ünvan» rekvizitində – müəssisənin tam poçt ünvanı göstərilir. 
   «Nəzarət məbləği» rekviziti – müəssisələr tərəfindən doldurulmur. 
   1.4. Müəssisələrin bütün struktur bölmələrin fəaliyyət göstəriciləri formaları 

göstəricilərinin məlumatlarına daxil edilməlidir. Birgə fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə 
əlaqədar olan qiymətlilərin və əməliyyatların mühasibat uçotu birgə fəaliyyət barədə 
müqavilənən iştirakçılarınınümumi işlərinin aparılması həvalə edilən müəssisə tərəfindən 
həyata keçirilir. Bu zaman birgə fəaliyyət nəticəsində əldə edilən nəticələr müqaviləyə 
müvafiq olaraq müqavilə iştirakçılarının ümumi işlərin icrasının ayrıca (xüsusiləşdirilmiş) 
balansında uçota alınır. Ayrıca (xüsusiləşmiş) balansın məlumatları müəssisənin ümumi 
balansına daxil edilmir. Birgə fəaliyyət barədə müqavilə iştirakçılarının mühasibat 
hesabatlarında müqaviləyə əsasən hər bir iştirakçıya aid edilən birgə fəaliyyətin nəticələri 
(mənfəət, zərər və s. nəticələr) əks edilir. 

   1.5. Bütün müəssisələr üçün hesabat ili 01 yanvardan 31-i dekabr da daxil 
olmaqla olan dövr sayılır. İl ərzində yeni yaradılan müəssisələr üçün birinci hesabat ili 
onların hüquqi şəxs statusuna malik olduğu tarixdən 31-i dekabr da daxil olmaqla olan 
dövr, 01 oktyabrdan sonra yeni yaradılmış (ləğv edilmiş, yenidən qurulmuş müəssisələr 
və onların struktur bölmələrinin bazası əsasında olmayan) müəssisələr üçün isə növbəti 
ilin 31-i dekabrı da daxil olmaqla olan dövr sayılır. 

   1.6. Dövlət mülkiyyət formasını kolektiv mülkiyyət formasına dəyişən, ləğv edilmiş, 
yaxud yenidən təşkil edilmiş müəssisələr hesabat ilində qüvvədə olan illik hesabat 
formaları üzrə ilin əvvəlindən ləğv edilən (yenidən təşkil edilən) vaxta qədərki dövr üçün 
hesabat təqdim edirlər. 

   İl ərzində yeni yaradılmış müəssisələr üçün (ləğv olunmuş, yenidən qurulmuş 
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müəssisə və onların struktur bölmələrinin bazası əsasında olmayanlar) hüquqi şəxs 
statusuna malik olduqları tarixdən 31 dekabr da daxil olmaqla olan dövr hesabat dövrü 
sayılır və həmin dövrdəki vəsaitlər (alış qiymətləri ilə) və onların əmələgəlmə mənbələri 
hesabatda qəbul edilmiş qaydada əks etdirilir, 1 oktyabrdan sonra yeni yaradılmış 
müəssisələr üçün isə (ləğv olunmuş, yenidən qurulmuş müəssisə və onların struktur 
bölmələrinin bazası əsasında olmayanlar) birinci hesabat ilinin hüquqi şəxs statusunu 
əldə etdiyi tarixdən növbəti ilin 31 dekabrınadək hesab edilməsinə icazə verilir.  

   Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə müvafiq olaraq təyin olunmuş qaydada 
(müflisləşmiş, könüllü ləğv olunmuş və s. əsaslarla) ləğv edilmiş müəssisələr, məhkəmə 
və müvafiq orqanlar tərəfindən müflisləşmə elan olunan tarixə müəssisənin ləğvi 
haqqında qəbul olunacaq qərarın təyin olunduğu tarixə son icmal mühasibat (maliyyə) 
hesabatı tərtib edirlər. 

   Müəssisələrin ləğvi üzrə əməliyyatların uçotuna, ləğv balansı və mühasibat 
(maliyyə) hesabatlarının tərtibinə görə məsuliyyəti müəssisənin ləğvini aparan ləğv 
komissiyası daşıyır. 

   Müəssisənin əmlakı ləğv komissiyasının təyin etdiyi qiymətlərlə (yəni əmtəələrin 
vəziyyətinin faktiki mümkün satış qiyməti nəzərə alınmaqla) əks etdirilir. Ümidsiz borclar 
və zərərlər ləğv balansına daxil edilmir. Ləğv olunan müəssisələrin öhdəlikləri 
dəqiqləşdirilir və ləğv balansında ödəniş günündən başlayaraq bölgü üzrə bərabər 
faizlərlə əks etdirilir. 

   1.7. Müəssisə mühasibat uçotu və hesabatının doğru və düzgünlüyünü təsdiq 
etmək üçün dövri olaraq öz əmlakınıın, öhdəliyinin, hesablaşmalarının, kapitalının və sair 
qiymətlilərinin və ümumiyyətlə, balansın bütün aktiv və passiv maddələrinin 
inventarizasiyasını aparmalıdır. 

   İnventarizasiyanın aparılması məcburi olan hallardan başqa hesabat ilində 
inventarizasiyalarının sayı, onların aparılma tarixləri, həmin inventarizasiyaların hər 
birində yoxlanılacaq əmlakın siyahısı müəssisə tərəfindən müəyyən edilir. Bu zaman 
qiymətlilərin faktiki qalığı ilə mühasibat uçotunun məlumatları arasındakı fərq daimi 
fəaliyyət göstərən komissiya tərəfindən nizamlanır.  

   1.8. Maliyyə, vergi orqanları, bank idarələri ilə hesablaşmalar üzrə balans 
maddələrinin məbləğləri onlarla razılaşdırılmalı və eyni olmalıdır. Bu hesablaşmalar üzrə 
nizamlanmış məbləğlərin balansda saxlanılmasına yol verilmir. 

   1.9. Müəssisənin hesabatlarında metodoloji dəyişikliklər nəzərə alınmaqla hesabat 
məlumatlarının keçən ilin müvafiq dövrünün göstəriciləri ilə müqayisəliliyi təmin edilir. 

   1.10. Mühasibat hesabatı və balanslarında heç bir pozuntu və qaralamalar 
olmamalıdır. Səhvlərə düzəlişlər edilən hallarda müvafiq qeydlər edilməli və düzəlişin 
tarixi göstərilməklə hesabatı və balansı nizamlayan şəxs tərəfindən təsdiq edilməlidir. 

   1.11. Həm cari, həm də keçən ilin hesabat məlumatlarında aşkar edilmiş (onların 
təsdiqindən sonra) hesabat dövrü üçün tərtib edilmiş hesabatda düzəldilməli və bu 
düzəliş hesabat dövrünün ( rüblük, ilin əvvəlindən olan) məlumatlarına daxil edilməlidir. 
Saxtalaşdırma və təhrifin baş vermə dövrü müəyyən edilməyən hallarda hesabat 
məlumatlarındakı düzəlişlər, saxtalaşdırma və təhrif müəyyən edilən dövründən sonrakı 
ilk hesabatda aparılmalıdır. Hesabat məlumatlarının düzəlişləri haqqında göstərilən 
qaydalar yoxlama və inventarizasiyalar zamanı həm müəssisənin özü, həm də başqa 
orqanlar tərəfindən məlumatlarda təhrif edilmə və saxtalaşdırma aşkar edilən hallarda 
tətbiq edilir. İllik mühasibat  hesabatının yoxlanılması gedişatında gəlirin gizlədilməsi, 
yaxud aidiyyətı olmayan məsrəflərin istehsal xərclərinə daxil edilməsi nəticəsində maliyyə 
nəticəsinin aşağı salınması müəyyən edilən hallarda keçmiş ilin mühasibat uçotu və 
hesabatında heç bir düzəliş aparılmır və həmin hal cari ildə, təhrifin buraxılması zamanı 
istifadə edilən hesabları müxabirələşdirilməklə keçmiş ilin mənfəəti (zərəri) kimi əks 
etdirilir. Xammal və materialların faktiki maya dəyəri ilə onların uçot (plan) maya dəyəri 
(nəqliyyat-tədarük xərcləri) arasındakı kənarlaşmanın bölüşdürülməsində təhrif yaxud 
məsrəflərin vaxtında əks etdirilməməsi nəticəsində düzgün hesablanmayan məsrəflər 
üzrə düzəliş «Mənfəət və zərər» hesabı ilə müxabirələşdirilməklə müvafiq hesabların 
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debetində yazılış aparılmaqla yerinə yetirilir.   
   Qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq müəssisənin sərancamında qalan 

mənfəət hesabına və ya başqa mənbəələrə aid edilən xərclərin, yaxud artıq hesablanmış 
amortizasiya ayırmalarının (köhnəlmənin) məhsul istehsalına çəkilən məsrəflərə daxil 
edilməsi hallarında aparılası düzəliş, göstərilən xərclərin (ayırmaların) məbləği qədər 
«Mənfəət və zərər» hesabını kreditləşdirərək müvafiq mənbələri azaltmaqla həyata 
keçirilir. 

   1.12. İllik hesabat cədvəlləri nömrələnməli, qaytanlanmalı və ayrıca qovluqlara 
tikilməlidir. İllik hesabatların tərkibinə daxil edilən formaların siyahısı qovluqlara 
qoyulmalıdır. 

   1.13. Hesabat ilində müəssisənin fəaliyyətinin təsərrüfat və maliyyə nəticələrinə 
təsir edən əsas amillər göstərilməklə müəssisənin illik hesabatına izahat məktubu, 
həmçinin hesabata və xalis gəlirin bölüşdürülməsinə baxılmasının yekununa dair çıxarılan 
qərar əlavə edilir. 

   Müəssisənin bir sıra illər ərzində mühüm iqtisadi və maliyyə göstəricilərinin 
dinamikası və gələcək iqtsadi tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün lazım lan kapital 
qoyuluşları haqqında məlumatların, həmçinin nəzarət funksiyasının yerinə yetirilməsinə 
dair müssisə təsisçilərinə lazım olan digər məlumatların da izahat vərəqəsinə daxil 
edilməsi məqsədə müvafiqdir.  

   Mühasibat hesabatlarındakı məlumatlar sinteitk və analitik uçot məlumatlarına 
əsaslanır. Giriş balansının məlumatları hesabat dövründən əvvəlki dövrün təsdiq edilmiş 
yekun balansının məlumatlarına uyğun olmalıdır. Hesabat ilinin 01 yanvarına giriş balansı 
dəyişilərsə, onun səbəbləri aydınlaşdırılmalıdır. İstər cari, istərsə keçmiş ilə aid olan 
mühasibat hesabatlarındakı dəyişikliklər (hesabatlar təsdiq edildikdən sonra) aşkar 
edilərsə, o zaman düzəlişlər məlumatların təhrif olunduğu aşkar edilmiş hesabat dövrü 
üçün tərtib edilmiş hesabatda aparılır. Mühasibat uçotu hesabatında səhvlərin 
düzəldilməsi düzəlişin tarixi göstərilməklə onu nizamlayan şəxslərin imzası ilə təsdiq 
edilir. 

    
II. Müəssisə balansı (forma №-1) 

 
   2.1. Giriş balansının 3-cü «İlin əvvəlinə» sütunun göstəriciləri qanunvericilikdə 

başqa hallar nəzərdə tutulmadıqda keçən ilin təsdiq olunmuş balansının 4-cü «İlin 
sonuna» sütunun göstəricilərinə uyğun gəlməlidir.  

   Yekun balans tərtib edilənə qədər baş kitabın və ya ilin sonuna mühasibat 
uçotunun digər analoci rkgistirlərin analitik hesabları üzrə dövriyyə və qalıqları mütləq 
üzləşdirilib yoxlanılmalıdır. 

   2.2. İlin əvvəlinə və axırına olan balans məlumatlarının müqayisəliliyi üçün ilin 
əvvəlinə təsdiq edilmiş balansın maddələrinin namenklaturası ilin axırına olan balans 
üçün təyin edilmiş bölmə və maddələrin namenklatura və qruplarına  uyğunlaşdırılmalıdır. 

   2.3. 01 № -li «Əsas vəsaitlər» və 03 № -li «Uzunmüddətli icarəyə götürülmüş əsas 
vəsaitlər» hesablarında uçota alınan əsas vəsaitlər maddəsində həm hərəkətdə, həm də 
konservasiya və ya ehtiyatda olan əsas vəsaitlər haqqında məlumatlar göstərilir. Bu 
maddədə eyni zamanda torpağın yaxşılaşdırılmasına (meliorasiya, qurutma, irriqasiya və 
digər işlər) və icarə edilmiş binalara, qurğulara, avadanlıqlara və əsas vəsaitlərə aid 
edilən digər obyektlərə kapital qoyuluşları  da əks etdirilir. Müvafiq qanunvericiliyə uyğun 
olaraq müssisələr tərəfindən mülkiyyət kimi alınan torpaq sahələri bu maddədə faktiki 
məsrəflər miqdarında göstərilir.  

   Müqavilə əsasında gələcəkdə alınma hüququ olan uzun müddətə icarəyə 
götürülmüş əsas vəsaitləri icarədarlar 03 № -li «Uzun müddətə icarəyə götürülmüş əsas 
vəsaitlər» hesabında əks etdirilir. 

   01 № -li «Əsas vəsaitlər» və 03 № -li «Uzun müddətə icarəyə götürülmüş əsas 
vəsaitlər üzrə köhnəlmə məbləğləri balansda ayrıca maddədə göstərilir. 

   Hesabat ili ərzində əsas vəsaitlərin hərəkəti, həmçinin onların ilin axırına tərkibinin 
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açılışı (rasşifrovkası) 5 № -li «Müəssisə balansına əlavə» hesabat formasında əks 
etdirilir. 

   2.4. «Qeyri-maddi aktivlər» maddəsində təsərrüfat fəaliyyətində uzun müddət 
istfadə edilən və gəlir gətirən qeyri-maddi obyektlərə: torpaq sahələrindən, təbii 
ehtiyatlardan istifadəyə görə hüquqlara, potentlərə, lisenziyalara, «Nou-hau» və proqram 
məhsullarına, inhisar hüquqları və imtiyazlara (fəaliyyətin müəyyən növünə verilən 
lisenziyalar da daxil olmaqla), təşkilati xərclərə ticarət markalarına, əmtəə nişanlarına və 
s. müəssisə qoyuluşları göstərilir. 

   Müəssisənin qeyri-maddi aktivlərinə təsərrüfat fəaliyyətinə uzun müddət istifadə 
edilən, gəlir gətirən, torpaq sahələrindən, təbii ehtiyatlardan (sərvətlərdən) istifadə 
hüquqları. Patentlər, lisenziyalar, nou-xau, proqram məhsulları. İnhisar və imtiyaz 
(üstünlük) hüquqları (xüsusi fəaliyyət növünə verilən lisenziyalar da daxil olmaqla), 
təşkilati xərclər, ticarət markaları, əmtəə nişanları və s. aiddir. 

   Qeyri-maddi aktivlər uçot və hesabatda onların alınmasına və planlı məqsədlərə 
işlənməsi üçün düzəldilib yaralı hala salınmasına çəkilən xərclərə (ilin dəyəri ilə) əks 
etdirilir və istifadə edildikcə onların dəyəri istismar müddətindən asılı olaraq müəssisə 
tərəfindən müəyyən edilmiş xüsusi köhnəlmə normaları əsasında hər ay (bərabər 
miqdarda) köhnəlmə hesablanaraq məhsulun (işin, xidmətin) dəyərinə və tədavül 
xərclərinə silinməklə ödənilir. Faydalı istifadə müddətin müəyyən etmək mümkün olmayan 
qeyri-maddi aktivlər üzrə köhnəlmə normaları 10 il müddətinə (müəssisənin fəaliyyət 
müddətindən çox olmayaraq) müəyyən edilir. Qeyri-maddi aktivlərin köhnəlməsi uçot və 
hesabatda ayrıca əks etdirilir. 

   2.5. «Quraşdırılası avadanlıqlar» maddəsində quraşdırılası, müəssisəsinin 
anbarında, həmçinin yolda olan avadanlıqlar ehtiyatının faktiki dəyəri əks etdirilir. 

   2.6. «Başa çatdırılmayan kapital qoyuluşları» maddəsində tikinti aparan 
təşkilatların həm təsərrüfat, həm də podrat üsulu ilə həyata keçirdikləri başa 
çatdırılmamış tikintilərinin dəyəri göstərilir. Bu maddədə əsasən sürünün təşkili, geoloji 
kəşfiyyat işləri və s. üzrə məsrəflər, həmçinin bu məqsədlər üçün müəssisələr tərəfindən 
müvəqqəti istifadə üçün avans şəklində verilmiş avansların və vəsaitlərin məbləği də əks 
etdirilir. 

   Kapital qoyuluşunun uçotu müəssisə tərəfindən kapital qoyuluşlarının uçotu 
haqqında əsasnaməyə və müvafiq qanunverici normativ sənədlərə uyğun olaraq aparılır. 

   Kapital qoyuluşlarının həyata keçirilməsi və qeyri-maddi aktivlərin alınması 
məqsədi ilə istifadə olunan bank kreditləri və digər öhdəliklər üzrə faizlərin ödənilməsinə 
görə müəssisələrin xərcləri kapital qoyuluşlarını və qeyri-maddi aktivləri uçota alan 
hesablarla əks etdirilir. 

   Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər fəaliyyətə başladıqdan və uçota alındıqdan 
sonra ödənilən faizlər müəssisənin sərancamında qalan mənfəətdən ödənilir. Əldə olunan 
avtonəqliyyat vasitələrinə görə verilən vergilər də kapital qoyuluşlarını uçota alan 
hesablara aid edilir. 

   2.7. «Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları» maddəsində müəssisənin kənar 
müəssisələrin gəlirli aktivlərinə (qiymətli kağızlarına – səhmlərinə, istiqrazlarına), ölkə 
ərazisində yaradılan digər müəssisələrin nizamnamə fondlarına, xaricdəki kapitalına və 
bu kimi başqa uzunmüddətli (bir ildən çox) investisiya qoyuluşları. Həmçinin müəssisənin 
digər müəssisələrə verdiyi borclar göstərilir. 

   2.8. «Təsisçilərlə hesablaşmalar» maddəsində müəssisənin nizamnamə kapitalına 
qoyuluşlar üzrə təsisçilərin borcu göstərilir. 

   2.9. «Sair dövriyyədən kənar aktivlər» maddəsində birinci bölmədə öz əksini 
tapmamış sair vəsaitlər və qoyuluşlar əks etdirilir. Xüsusilə də bu maddədə icarəyə verən 
müəssisələr 09 № -li «Daxil olası icarə öhdəlikləri» hesabında uçota alınan uzunmüddətli 
icarəyə verilmiş əsas vəsaitlər üzrə borcların qalığını göstərirlər. 

   2.10. «İstehsal ehtiyatları» maddəsində 10 № -li «Materiallar» hesabında uçota 
alınan xammal, əsas və köməkçi materialların, yanacaq, satın alınmış yarımfabrikatlar və 
komplektləşdirici məlumatların, ehtiyat hissələri, taralar və digər material ehtiyatlarının 
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qalıq məbləğləri göstərilir. 
   2.11. «Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar» maddəsində azqiymətli və tezköhnələn 

əşyalar, həmçinin xüsusi alətlər və qurğular (cihazlar və aparatlar), xüsusi paltarlar, 
ayaqqabılar və yataq ləvazimatları ilk və qalıq dəyərləri ilə əks etdirilir. 

   Həmin əşyalar üzrə müəssisə tərəfindən hesablanmış köhnəlmə məbləği bu 
maddədə ayrıca göstərilir. 

   İstehsalat ehtiyatları, azqiymətli və tezköhnələn əşyaların uçotu üçün 15 № -li 
«Materialların tədarükü və əldə edilməsi» və 16 № -li «Materialların dəyərindəki 
kənarlaşmalar» hesablarından istifadə edilən zaman göstərilən qiymətlilər «İstehsalat 
ehtiyatları» və «Azqiymətli  və tezköhnələn əşyalar» maddələrində uçot qiymətləri ilə əks 
etdirilir. 16 № -li hesab üzrə fərq məbləği «Sair ehtiyatlar və məsrəflər» maddəsində 
göstərilir. 

   2.12. «Bitməmiş istehsal» maddəsində mühasibat uçotunun hesablar planının 
«İstehsal məsrəfləri» bölməsinin mühasibat uçotu hesablarında uçota alınan bitməmiş 
istehsal və bitməmiş işlər (xidmətlər) üzrə məsrəflər göstərilir. 

   Qurtarmış, mərhələlər üzrə müəyyən edilmiş qaydada qəbul olunmuş və 
ödənilmiş, həmçinin bank tərəfindən ödənmək üçün qəbul edilmiş faktiki məsrəflər 
mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. 20 № -li «Əsas istehsalat» hesabından 46 № -li «Məhsul (iş, xidmətlər) 
satışı» hesabının debetinə  silinməklə əks etdirilir. Eyni zamanda ödənilmiş və ya 
ödənmək üçün qəbul olunmuş məbləğlər 36 № -li hesabın debeti ilə müxabirələşərək 46 
№ -li hesabın kreditində əks etdirilməlidir. Qurtarmış və mərhələlər üzrə qəbul olunmuş 
sifarişçilərdən daxil olan məbləğlər 51 № -li «Hesablaşma hesabı» nın debetində 64 № -li 
«Alınmış avanslar üzrə hesablaşmalar» hesabının kreditində əks etdirilir. Bütün işlər 
qurtardıqdan sonra və bütün işlərin yekununda 36 № -li hesabda uçota alınan, sifarişçilər 
tərəfindən bütövlükdə ödənilmiş məbləğ 62 № -li «Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar» 
hesabının debetinə silinir. 62 № -li hesabda uçota alınan, tam qurtarmış işlərin dəyəri (64 
№ -li hesabın debetinə və 62 № -li hesabın kreditinə yazılış aparmaqla) alınmış avanslar 
və son hesablaşmalar zamanı sifarişçilərdən alınmış məbləğlər hesabına (51 № -li 
hesabın debetinə və 62 № -li hesabın kreditinə yazılış aparmaqla) bağlanır. Bu maddə, 
həmçinin kənd təsərrüfatının bitməmiş istehsalı üzrə məsrəfləri də göstərilir.    

   Təsisedici sənədlərə müavfiq olaraq öz nizamnamə fəaliyyətini ticarətdə, 
təchizatda və digər bu kimi sahələrdə həyata keçirən müəssisələrin hesabat dövrünün 
axırına mal qalığına düşən tədavül xərcləri məbləği 44 № -li hesabda uçota alınır və 
«Bitməmiş istehsal» (sətir 130) maddəsinə daxil edilir. Bununlada ayın axırına mal 
qalığına düşən tədavül xərcləri məbləği ayın əvvəlinə olan qalıq nəzərə alınmaqla tədavül 
xərclərinin orta faizi üzrə aşağıdakı qaydada hesablanır. 

   1) Hesabat ayı ərzində aparılmış və ayın əvvəlinə mal qalığına düşən bank 
kreditlərinə görə faizlərin ödənilməsi üzrə xərclər və nəqliyyat xərcləri toplanılır. 

   2) Ayın axırına olan malların qalığı və hesabat ayında realizə olunmuş malların 
məbləği müəyyənləşdirilir. 

   3) 1-ci bölmədə müəyyənləşdirilən tədavül xərclərinin məbləği ilə 2-ci bölmədə 
satışın və malların qalıq məbləğinə, malların ümumi qiymətinə qarşı tədavül xərclərinin 
orta faizi ilə müəyyənləşdirilir.  

   4) Ayın axırına malların qalıq məbləğlərinin, göstərilən xərclərin orta faizinə 
vurmaqla ayın axırına realizə olunmamış malların qalığına aid olan məbləğ 
müəyyənləşdirilir.  

   İctimai iaşə müəssisələrində satışın xammal və malların qalığına düşən tədavül 
xərcləri «Mallar» maddəsinə əks etdirilir. 

   2.13. «Gələcək dövrlərin xərcləri» maddəsində hesabat ilində aparılmış, lakin aid 
olduqları müddət ərzində istehsal (tədavül) xərclərinə və ya digər mənbələrə aid 
edilməklə gələcək hesabat dövründə öbəniləsi xərc məbləğləri göstərilir. Belə xərclərə 
əsas vəsaitlərin qeyri-bərabər təmir edilməsi üzrə xərclər (təmir fondu yaratmayan 
müəssisələr üzrə), qabaqcadan ödənilmiş icarə haqqlarının məbləği və s. aid edilir. 
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   2.14. «Hazır məhsul» maddəsində sifarişçilərlə bağlanmış müqavilələrin şərtlərinə, 
həmçinin müvafiq texniki şərtlərə və standartlara uyğun olaraq sınaqdan keçmiş və qəbul 
edilmiş, istehsalı başa çatmış məmulatların faktiki istehsal maya dəyəri göstərilir. 
Göstərilən tələblərə cavab verməyən və təhvil verilməyən işlər qurtarmamış hesab edilir 
və onlar bitməmiş istehsalın tərkibində göstərilir. 

   İstehsal məsrəflərinin uçotu üçün 37 № -li «Məhsul (iş, xidmət) buraxılışı» 
hesabından istifadə edilərkən hazır məhsullar bu maddədə normativ (plan) maya dəyəri 
ilə əks etdirilir. 

   2.15. «Mallar» maddəsində öz nizamnamə fəaliyyətini ticarətdə və ictimai iaşədə 
həyata keçirən müəssisələr tərəfindən alınmış malların qalığı göstərilir. Belə halda ictimai 
iaşə müəssisələri mətbəx və anbarlarda olan xammaların, həmçinin bufetlərdə olan 
malların qalığını da bu maddədə əks etdirilir. 

   Sənaye və başqa istehsal müəssisələri bu maddədə xüsusi olaraq satış üçün 
alınmış məmulatların, materialların, məhsulların, həmçinin sənaye müəssisələrində 
buraxılan məhsulun maya dəyərinə daxil olmayan və alıcılar tərəfindən ayrıca ödənilməli 
olan komplektləşdirmək üçün alınmış hazır məmulatların dəyərini göstərirlər. Bu maddədə 
malların satış və alış qiyməti ilə dəyəri, habelə mal göndərən tərəfindən verilən güzəştin 
(əlavənin) məbləği ayrı-ayrılıqda göstərilir (əgər, malların uçotu satış qiyməti ilə 
aparılarsa). 

   2.16. Hesablaşmalar əks olunan mühasibat uçotu hesabları üzrə qalıqlar balansda 
açıq (analitik uçot hesabları üzrə, aktivdə-debet qalığı, passivdə-kredit qalığı) göstərilir.   

   Malsatan və podratçılarla, sifarişçilər və alıcılarla hesablaşmalar üzrə məlumatlar 
əks etdirilərkən Azərbaycan Respublikası qanunçuluğuna müvafiq olaraq fəaliyyət 
göstərən iddia müddəti nəzərə alınmalıdır. İddia müddəti keçmiş debitor və kreditor 
məbləğlər nizamlanarkən mühasibat uçotu haqqında Azərbaycan Respublikası 
Qanununu əldə rəhbər tutmaq lazımdır.  

   2.18. «Mallar, işlərə və xidmətlərə görə debitorlarla hesablaşmalar» maddəsində 
ödənişi müəssisənin hesablaşma (və ya başqa) hesabına daxil olanadək sifarişçilərə 
(malalanlara) göndərilən mallar, təhvil verilən işlər tam faktiki maya dəyəri ilə, məhsulların 
yüklənməsi üzrə maliyyə nəticələri müəyyən edilən zaman isə buraxılış və ya smeta 
dəyəri ilə göstərilir. 

   2.19. «Alınmış veksellər» maddəsində alınmış veksellərlə təmin olunan, yüklənmiş 
məhsullar (mallar), yerinə yetirilmiş işlər və göstərilmiş xidmətlər üzrə alıcıların, 
sifarişçilərin və digər debitorların 62 № -li hesabda uçota aldıqları borclar göstərilir. 

   2.20. Müəssisənin balansının aktiv və passivinin « Törəmə müəssisələrlə 
hesablaşmalar» maddəsində cari əməliyyatlar üzrə (balanslararası hesablaşmalar) 
törəmə müəssisələrin məlumatları əks etdirilir. Törəmə müəssisələrin balansları tərtib 
edildikdən sonra onların balans göstəriciləri baş idarənən balans göstəriciləri ilə 
icmallaşdırılır. 

   Təsərrüfatdaxili hesablaşmaların 79 № -li hesabda uçota alan müəssisələr bu 
hesab üzrə qalıq məbləğlərini də balansın 220-ci sətirində əks etdirməklə balansa əlavə 
edilən izahat məktubunda ayrıca göstərilir. 

   2.21. «Büdcə ilə hesablaşmalar» maddəsində büdcəyə artıq ödənilmiş vergilər, 
rüsumlar və s. ödəmələr üzrə borclar də daxil olmaqla maliyyə və vergi orqanlarına olan 
borclar göstərilir. 

   2.22. «Sair əməliyyatlar üzrə heyətlərlə hesablaşmalar» maddəsində müəssisənin 
vəsaitləri və ya bank kreditləri hesabına işçilərə verilmiş ssudalar və borclar, müəssisəyə 
dəymiş maddi və digər zərərlərin ödənilməsi və s. üzrə müssiəsə işçilərinin borcları 
göstərilir. Bu maddədə xüsusilə fərdi və koperativ mənzil tikintisi, bağ evlərinin alınması 
və bağ sahələrinin abadlaşdırılması üçün verilən ssudalar, mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq 
və ya təsərrüfatı yaratmaq üçün gənc ailələrə verilən faizsiz ssudalar və s. əks etdirilir. 

   İşçilərə ssuda vermək üçün istifadə edilən bank kreditləri balansın passivini ikinci 
bölməsində «İşçilər üçün bank kreditləri» maddəsində göstərilir. 

   2.23. «Sair debitorlarla hesablaşmalar» maddəsində təhtəlhesab şəxslərin 
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borcları, qəbul edilərkən mal-material qiymətliləri aşkar edilmiş əskikgəlmələrə görə 
malsatanlarla hesablaşmalar üzrə borclar göstərilir. Bu maddədə, həmçinin borclular 
tərəfindən qəbul edilmiş və ya məhkəmə, arbitraj və ya başqa orqanların borcun 
ödənilməsi haqqında çıxardıqları qərarlara təsərrüfat fəaliyətinin nəticələrinə aid edilən 
cərimələr, penyalar də əks etdirilir. 

   2.24. «Malsatan və podratçılara verilmiş avanslar» maddəsində qarşıdakı 
hesablaşmalar üzrə başqa müəssisələrə verilmiş avansların məbləği göstərilir.  

   2.25. «Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları» maddəsində müəssisəyə qısamüddətli 
(bir ildən çox olmayan müddətə) qoyuluş (investisiya), digər müəssisələrin qiymətli 
kağızları, dövlət və yerli borclar üzrə faizli istiqrazlar, həmçinin müəssisənin başqa 
müəssisələrə verdiyi borclar göstərilir. 

   Müəssisənin faktiki xərclər hüquqi və fiziki şəxslərdən aldıqları özəlləşdirmə 
çekləri öz dəyəri həcmində qısamüddətli maliyyə qoyuluşları hesab edilir. Özəlləşdirmə 
çeklərinin nominal dəyəri üzrə uçotu 010 №-li «Özəlləşdirmə çekləri» adlı balansarxası 
hesab  açmaqla aparılır. 

   2.26. «Kassa», «Hesablaşma hesabı» və «Valyuta hesabı» maddəsində 
müəssisənin kassasında, bankdakı hesablaşma və valyuta hesablarında olan pul 
vəsaitlərin qalıqları göstərilir. «Sair pul vəsaitləri» maddəsində müəssisə tərəfindən 55 № 
-li «Banklardakı sair hesablar», 56 № -li «Sair pul vəsaitləri» və 57 № -li «Yolda olan 
köçürmələr» hesablarında uçota alınan məbləğlər göstərilir. 

   2.27. «Sair dövriyyə aktivləri» maddəsində, balansın aktivinin üçüncü bölməsinin 
başqa maddələrində öz əksini tapmayan məbləğlər göstərilir. 

   2.28. «Keçmiş illərin zərəri» maddəsində müəyyən edilmiş qaydada ödənilməli  
olan keçmiş illərin zərər məbləğləri göstərilir. 

   Hesabat dövründə müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti aydınlaşdırılarkən, 81 
№ -li «Mənfəətdən istifadə» hesabın debet dövriyyəsi üzrə məbləğlərin 80 № -li «Mənfəət 
və zərərlər» hesabdan artıq olan hissəsi mühasibat yazılışı verilmədən balansın aktiv 
hissəsində «hesabat ilində (dövründə) – zərər» maddəsində əks etdirilir. 

   Hesabat ilində müəssisənin fəaliyyətinin nəticələrinə baxılarkən nəzərə almaq 
lazımdır ki, hesabat ilində zərərin ödənilməsinə müəssisənin sərancamında qalan 
mənfəət, ehtiyat fondu və ehtiyat kapitalının vəsaitləri, kapital qoyuluşlarına istifadə 
olunmayan yığım və xüsusi fondların sərbəst vəsaitləri yönəldilə bilər. 

   2.29. «Nizamnamə kapitalı» maddəsində təsisedici sənədlərə müvafiq olaraq 
müəssisənin mülkiyyətçilərinin (iştirakçılarının, təsisçilərinin) qoyuluşları hesabına 
nizamnamə kapitalı göstərilir. Dövlət və bələdiyyə müəssisələri üzrə isə Azərbaycan 
Respublikası Maliyyə Nazirliyinin A-21 № -li 1993-cü il tarixli əmri ilə yeni hesab planına  
keçən dövrə uyğun baza səviyyəsi həcmində qəbul edilmiş nizamnamə kapitalı göstərilir. 

   Müəssisənin nizamnamə kapitalının həcmi hesabat ilində müəssisənin fəaliyətinin 
son nəticəsinə baxıldıqdan  və təsisedici sənədlərdə müvafiq dəyişikliklər edildikdən 
sonra artırıla və ya azaldıla bilər. 

   Səhmdar cəmiyyətlərin emissiya gəlirləri (satışı ilə əlaqədar xərclər çıxılmaqla 
cəmiyyətlərin səhmlərinin nominal qiymətlərindən artıq alınmış məbləğlər), müəssisənin 
dövriyədənkənar aktivlərin yenidənqiymətləndirilməsindən alınan məbləğlə, əvəzsiz 
olaraq alınmış qiymətlilər (sosial sferalara aid qiymətlilərdən başqa), uzun müddətli 
qoyuluşların maliyyələşdirilməsi üçün istifadə olunan büdcə vəsaitləri və digər analoji 
məbləğlər əlavə kapitala daxil edilir və 401-ci (3 və 4-cü sütunlar) sətir üzrə olan 
məlumatların tərkibində göstərilir. 

   Sosial sferalarında əvəzsiz olaraq alınmış qiymətlilər 88 № -li «Bölüşdürülməmiş 
mənfəət və ödənilməmiş zərər» hesabının «Sosial sferalarının fondu» subhesabında 
daxil edilir. 

   Müəssisələr tərəfindən (o cümlədən xarici investisiyalı müəssisələr) təsisedici 
sənədlərdə sərbəst dönərli valyuta ilə qiymətləndirilmiş və nizamnamə kapitalı hesabına 
qoyuluşları zamanı (mədaxil edilmiş pul vəsaitləri və əmlak da daxil edilməklə) 75 № -li 
«Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabı üzrə yaranmış məbləğ fərqi 87 № -li «Əlavə kapital» 
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hesabında uçota alınır. «Ehtiyat kapitalı» maddəsində Azərbaycan Respublikası 
qanunçuluğuna mvafiq olaraq yaradılmış ehtiyat və ya digər analoci fondlara ayırmaların 
məbləği göstərilir. 

   Səhmdar cəmiyyətlər tərəfindən (investisiya fondlarından başqa) nizamnamə 
kapitalı artırıldıqda səhmlərin satışı və nominal qiymətləri arasındakı fərq (satış ilə 
əlaqədar xərclər çıxılmaqla) 86 № -li «Ehtiyat fondu» hesabında əks etdirilir. Göstərilən 
fərq əlavə kapital kimi nəzərə alınsada, müəssisənin ehtiyaclarına sərf edilə bilməz. 
Hesabat dövründə bu fərq balansda 402-ci sətir üzrə əks etdirilir. 

   2.30. «Ehtiyat fondu» maddəsində qanunvericiliyə müvafiq olaraq müəssisədə 
yaradılmış ehtiyat fondunun qalığı göstərilir. 

   2.31. «Yığım və istehlak fondları» maddələrində müəssisənin sərancamında qalan 
mənfəət hesabına təsisedici sənədlərə müvafiq olaraq yaradılmış yığım və istehlak 
fondlarının, həmçinin digər xüsusi təyinatlı fondların qalıqları göstərilir. 

   2.32. «Məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar» maddəsində məqsədli təyinatı 
olan tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün büdcədən, sahələr və sahələrarsı xüsusi təyinatlı 
fondlardan, müəssisələrdən və fiziki şəxslərdən alınmış vəsaitlərin qalıqları göstərilir. 

   2.33. «İcarə öhdəlikləri» maddəsində icarədar, uzunmüddətli icarə şərti ilə ona 
verilmiş və 03 № -li «Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər» hesabında uçota 
alınan əsas vəsaitlərə görə icarəyə verənlərlə hesablaşmalar əks etdirilir. 

   2.34. «Keçmiş illərdə bölüşdürülməmiş mənfəət» maddəsində keçmiş illərin 
bölüşdürülməmiş mənfəətinin qalığı göstərilir. Hesabat ili ərzində keçmiş illərin 
bölüşdürülməmiş mənfəət qalığının hərəkətinin açılışı (rasşifrovkası) 5№ -li «Müəssisə 
balansına əlavə» hesabat formasında göstərilir. 

   2.35. «Mənfəət» maddəsində mühasibat uçotu haqqında qanuna uyğun olaraq, 
mühasibat uçotu əsasında müəssisənin bütün əməliyyatlarının və balans maddələrinin 
qiymətləndirilməsinin son maliyyə nəticələri (mənfəət) əks etdirilir. 

   Müəssisə «Mənfəətin istifadəsi» maddəsində hesabat ili ərzində, onunu sərən-
camında qalan xalis mənfəət hesabına müəyyən edilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsinə 
və müvafiq hesablamalara əsasən mənfəətin, vergilərin ödənilməsinə və büdcənin başqa 
ödəmələrinə yönəldilməsini əks etdirir. 81 № -li «Mənfəətin istifadəsi» hesabının debetin-
də uçota alınan mənfəətin istifadəsinin açılışı (rasşifrovkası) 2 №-li «Maliyyə nəticələri və 
onların istifadəsi haqqında hesabat» formasında əks etdirilir. 

   İl qurtardıqdan sonra istifadə olunmuş mənfəətin məbləği qədər mənfəət azaldılır 
(Bu zaman belə yazılış verilir: debet – 80 və kredit – 81) 80 № -li «Mənfəət və zərərlər» 
hesabının debeti 81 № -li «Mənfəətin istifadəsi» hesabının krediti ilə müxabirləşdirilərək 
yazılış edilir. Bölüşdürülməmiş mənfəət hissəsini «Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)» hesabının krediti, zərər hissəsini isə «Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)» hesabının debeti ilə müxabirləşdirilməklə 80 № -li hesabdan silinir. 

   2.36. «Uzunmüddətli bank kreditləri» maddəsində banklardan alınmış 
uzunmüddətli (bir ildən çox ödənmə vaxtı olan) kreditlər üzrə razılaşdırılmış borcların 
məbləği göstərilir. 

   2.37. «Uzunmüddətli borclar» maddəsində uzun müddətə (bir ildən çox ödənmə 
vaxtı olan) müəssisə və təşkilatlardan alınmış (banklardan başqa) borcların məbləği 
göstərilir. 

   2.38. «Qısamüddətli bank kreditləri» maddəsində razılaşma əsasında bankdan 
alınmış qısamüddətli (bir ildən çox ödənmə vaxtı olan) kreditlə üzrə borcların məbləği 
göstərilir. 

   2.39. «İşçilər üçün bank kreditləri» maddəsində müəssisə tərəfindən fərdi mənzil, 
bağ evləri tikintisi və başqa məqsədlər üçün işçilərə verilən ssuda, həmçinin ticarət 
təşkilatları tərəfindən kreditə satılmış malların dəyərinin ödənilməsi üçün alınmış kreditlər 
üzrə borcların məbləği göstərilir. 

   2.40. «Qısamüddətli borclar» maddəsində müəssisə və təşkilatlardan (banklardan 
başqa) alınmış qısamüddətli (bir ildən çox ödənmə vaxtı olan) borcların məbləği göstərilir. 

    2.41. Bu təlimatın 2.36. – 2.40. maddələrində göstərilən borc vəsaitlərinin tərkibi 
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üzrə hərəkətinin açılışı (rasşifrovkası) 5 № -li «Müəssisə balansının əlavə» hesabat 
formasında göstərilir. 

   Bununla da, hesabat dövrünün sonunda bağlanmış müvafiq kredit və borc 
müqavilələrinə görə ödəniləsi faiz məbləğləri, borc alınmış vəsaitləri uçota alan 
hesabların (90, 92, 93, 94, 95) krediti ilə bank sudalarına görə faizlərin ödənilməsi üzrə 
xərcləri uçota alan müvafiq hesablarla (26 , 80) müxabirələşdirilərək əks etdirilir. 

   2.42. «Mallara (işlərə və xidmətlərə) görə kreditorlar və hesablaşmalar» 
maddəsində daxil olmuş material dəyərliləri, yerinə yetirilmiş işlər və göstərilmiş xidmətlər 
üzrə malsatan və podratçılara olan borclar göstərilir. Sənədləşdirilməyən tədarükə görə 
malsatanlara olan borclar da o maddədə əks etdirilir. 

   2.43. «Verilmiş veksellər üzrə – kreditorlarla hesablaşmalar» maddəsində 60 № -li 
«Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar» hesabında nəzərə alınan müəssisənin 
təchizat, iş və xidmətlərinin yerinə yetirilməsi üçün verdiyi vekselə görə malsatanlara, 
podratçılara və digər kreditorlara olan borcların məbləği göstərilir. 

   2.44. «Əmək ödənişləri üzrə – kreditorlarla hesablaşmalar» maddəsində 
hesablanmış, lakin hələ ödənilməmiş əmək haqqı məbləği, «Sosial sığorta və təminat 
üzrə – kreditorlarla hesablaşmalar» maddəsində isə müəssisənin işçilərinin pensiya 
təminatına və dövlət sosial sığortasına ayırmaların məbləği əks etdirilir. 

   2.45. «Əmlak və şəxsi sığorta üzrə – kreditorlarla hesablaşmalar» maddəsində 
Azərbaycan Respublikası Qanunlarına uyğun olaraq ödəniləcək məcburi sığorta 
məbləğlərinin qalıqları əks etdirilir. 

   2.46. Əməyin ödənişi və sığorta üzrə hesablaşmaları əks etdirən hesabların debet 
qalığı «Sair debitorlrla hesablaşmalar » maddəsində göstərilir. 

   2.47. «Büdcədənkənar ödənişlər üzrə – kreditorlarla hesablaşmalar» maddəsində 
Azərbaycan Respublikası Qanunlarına uyğun olaraq büdcədənkənar və digər xüsusi 
fondlara ayırmaların qalıqları göstərilir. 

   2.48. «Büdcə ilə – hesablaşmalar» maddəsində balansın passiv hissəsində 
müəssisə işçilərindən tutulan gəlir vergisi də daxil olmaqla büdcəyə köçürüləsi bütün növ 
ödəmələr üzrə müəssisənin borcu göstərilir. 

   2.49. «Sair kreditorlarla–hesablaşmalar» maddəsində «Kreditorlarla hesablaşma-
lar» qrupunun başqa maddələrində öz əksini tapmayan hesablaşmalar üzrə müəssisənin 
borcu göstərilir. 

   2.50. «Alıcılar və sifarişçilərdən alınmış avanslar» maddəsində gələcək 
hesablaşmalar üzrə kənar təşkilatlardan alınmış məbləğlərin qalıqları göstərilir. 

   2.51. «Gələcək dövrlərin gəlirləri» maddəsində hesabat ilində alınmış, lakin 
gələcək hesabat dövrlərinə aid edilən (icarə ödəmələri və s.), həmçinin qüvvədə olan 
qaydalara uyğun olaraq 83 № -li «Gələcək dövrün gəlirləri» hesabında uçota alınan 
məbləğlərin qalıqları göstərilir. 

   2.52. «Qarşıdakı xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatlar» maddəsində mühasibat 
uçotu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunlarına uyğun olaraq tədavül və istehsal 
xərclərini bərabərləşdirmək üçün məzuniyyətlərin və illik mükafatların ödənilməsinə, əsas 
vəsaitlərin təmirinə və s. görə müəssisə tərəfindən ehtiyatı yaradılmış vəsaitlərin qalıqları 
göstərilir. 

   Əgər müəssisə cari maliyə ilində uçot siyasətini aydınlaşdıran zaman qarşıdakı 
xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatların hesablanmasını məqsədə uyğun hesabat etmirsə, 
Azərbaycan Respublikası Qanunçuluğunda başqa hallar nəzərdə tutulmadıqda, hesabat 
ilinin 31 dekabrında göstərilən ehtiyatların qalıqları mənfəətə əlavə edilir və 89 № -li 
«Qarşıdakı xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatlar» hesabının debetində, 80 № -li «Mənfəət 
və zərərlər» hesabının kreditində əks etdirilir. 

   2.53. «Şübhəli borclar üzrə ehtiyatlar» maddəsində ilin sonunda inventarizasiya 
zamanışübhəli borclar üçün müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti hesabına 
yaradılmış ehtiyat fondu üzrə məbləğlərin qalıqları göstərilir. 

   2.54. «Sair qısamüddətli passivlər» maddəsində balansın pasivinin ikinci 
bölməsinin başqa maddələrində öz əksini tapmayan qısamüddətli pasivvlərin məbləğləri 
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göstərilir. 
   2.55. İstehsala silinən material ehtiyatlarının faktiki maya dəyəri ehtiyatların 

qiymətləndirilməsinin metodlarından biri ilə (orta maya dəyəri üzrə; vaxta görə birinci 
alınanların maya dəyəri üzrə; vaxta görə sonuncu alınanların maya dəyəri üzrə) 
müəyyənləşdirilir. 
 
 

III. Maliyyə nəticələri və onların istifadəsi haqqında hesabat 
(Forma № 2) 

 
   3.1. Balans mənfəəti (zərəri) mühasibat uçotu əsasında təsərrüfat əməliyyatlarının 

və bu qanuna uyğun olaraq balans maddələrinin qiymətləndirilməsinin sonuncu maliyyə 
nəticəsi kimi özündə müəssisənin əsas vəsaitlərinin və başqa əmlaklarının, məhsullarının 
(işlərinin, xidmətlərinin) satışından olan mənfəəti (zərəri), həmçinin qeyri satış 
əməliyatlərından gələn gəlirləri (bu əməliyyatlar üzrə xərc məbləğləri çıxılmaqla) 
cəmləşdirilir. 

   Məhsulların (iş və xidmətlərin) və malların satışından mənfəət (zərər) Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş vergilər və digər məcburi ödənişlər 
nəzərə alınmadan qüvvədə olan qiymətlərlə məhsulların (iş və xidmətlərin) satışından 
gələn gəlirlə onların istehsalına və satışına çəkilən xərclər arasındakı fərq kimi müəyyən 
edilir. 

   Satışdan gələn gəlir müəssisənin təsərrüfat xüsusiyyətindən və bağlanmış 
müqavilələrin şərtlərindən asılı olaraq ya satılmış (yəni nağdsız hesablaşma zamanı 
müəssisənin bankdakı hesablaşma və yaxud cari hesabına ödəniş sənədləri əsasında 
daxil olan məbləğlər üzrə və ya nağd hesabalşma zamanı müəssisənin kassasına daxil 
olan məbləğlər üzrə) dəyəri ödənilməmiş məhsullara, mallara, işlərə, xidmətlərə görə, ya 
da yüklənib göndərilmiş məhsullara, mallara, təhvil verilmiş işlərə, xidmətlərə görə ödəniş 
sənədləri alıcıya (sifarişçiyə) təqdim edildikcə (ödənilməmiş) müəyyən edilir. Hesabat 
ilində aşkar edilmiş, lakin keçmiş illərin əməliyyatlarına aid olan mənfəət, yaxud zərər 
hesabat ilinin təsərrüfat fəaliyətinin nəticələrinə daxil edilir. 

   Hesabat dövründə alınmış, lakin gələcək hesabat dövrlərinə aid olan gəlirlər uçot 
və hesabatda ayrı maddə üzrə gələcək dövrlərin gəlirləri kimi əks etdirilir. Bu gəlirlər 
onların aid olduğu hesabat dövrü gələn zaman həmin dövrün təsərrüfat fəaliyyətinin 
nəticələrinə daxil edilməlidir. Hesabat dövrünün balans mənfəəti (zərəri) və onun 
istifadəsi balansda ayrıca əks etdirilir. Balansın passivində alınmış mənfət və onun 
avansolaraq istifadəsi, bölüşdürülməmiş mənfəət, balansın aktivində isə faktiki alınmış 
zərər göstərilir. Balansın yekununa ancaq hesabat ilinin və keçmiş illərin ödənilməmiş 
zərəri və ya bölüşdürülməmiş mənfəəti daxil edilir. 

   Ayrı-ayrı mal, iş və xidmətlərin ixrac edilməsindən xarici valyuta ilə əldə edilən 
gəlirin bank tərəfindən təsdiq edilən (manatla) hissəsi də 010-cu sətirdə əks etdirilir. 

   3.2. 015 və 355-ci sətirlərin əlavə dəyər vergisinə görə büdcə ilə hesablaşmalar 
üzrə məlumatları müəyyənləşdirərkən əlavə dəyər vergisinin hesablanması və ödənilməsi 
haqqında qaydaları əldə rəhbər tutmaq lazımdır. 015-ci sətirdə satılmış mallara(işlərə və 
xidmətlərə) görə malalanlardan (sifarişçilərdən) alınmış və gəlirlərin tərkibində (010-cu 
sətir) uçota alınan, 68 № -li «Büdcə ilə hesablaşmalar» hesabının krediti ilə 
müxabirələşdirilməklə, malsatan (podratçı) tərəfindən 46 № -li «Məhsul (iş və xidmət) 
satışı» hesabının debetində əks etdirilən vergilərin məbləğləri göstərilir. Büdcəyə 
köçürülmüş, 68 № -li hesabının debetində və 51 № -li «Hesablaşma hesabı» nın 
kreditində əks etdirilən, həmçinin hesablamalar üzrə büdcəyə verilməli əlavə dəyər vergisi 
355-ci sətirdə göstərilir. 

   3.3. Aksiz ödəyən müəssisələr satış hesabında cəmlənən gəlirlərin tərkibində 
uçota alınan və 46 № -li hesabın debetində, 68 № -li hesabın isə kreditində göstərilən 
məbləği 020-ci sətirdə əks etdirilməlidir. 

   3.4. Boş qalan 030-cu sətirdə müvafiq qaydalara uyğun olaraq satışın nəticələrini 
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müəyyənləşdirərkən gəlirdən çıxılan xərclər və ayırmalar əks etdirilir. Xüsusilə onlara 
təyin olunan franko-vaqonstansiya (körpü) qiyməti ilə satılan məhsulların daşınması 
xərcləri (həmin məhsullara görə hesablaşmalar bilavasitə malsatan və malalanlar 
arasında, satış təşkilatlarının iştirakı olmadan həyata keçirilərsə); radioqəbuledicilər və 
televizorların pərakəndə satış qiymətlərinə əlavə edilən, büdcə gəlirinə köçürüləsi faiz 
əlavələri, ixracat rüsumlara aiddir. 

   3.5. «Satılmış məhsulların (iş və xidmətlərin) istehsal məsrəfləri» maddəsində 
aşağıdakılar göstərilir: İstehsal müəssisələrində satılan məhsulun(iş və xidmətlərin) 
istehsal məsrəfləri; Ticarət, təchizat, satış və bu kimi başqa təşkilatlar satılan və buraxılan 
mallara, məhsullara (iş və xidmətlərə) düşən tədavül xərcləri; 

   Təsərrüfat hesabında olmayan, gəliri təsərrüfat və digər kommersiya fəaliyyətin-
dən əldə edən təşkilatlarda – həmin fəaliyyət üzrə aparılmış xərclər. 

   3.6. «Satışın nəticələri» maddəsində məhsulların, malların, iş və xidmətlərin 
satışından, həmçinin yardımçı, köməkçi və xidmətedici müəssisələrin məhsullarının 
kənara satışından alınan maliyyə nəticələri, təsərrüfat hesabında olmayan, gəliri 
təsərrüfat və digər kommersiya fəaliyyətindən əldə edən təşkilatların gəlirinin xərcdən 
artıq olan məbləği göstərilir. 

   Göstərilən maliyyə nəticəsi satışdan əldə edilən gəlir (ümumi gəlir) məbləği (sətir 
010) ilə satılmış məhsula (işə və xidmətə) düşən istehsal (tədavül) xərcləri məbləği (sətir 
040), əlavə dəyər vergisi (sətir 015), aksizlər (sətir 020), həmçinin 030-cu sətir üzrə 
göstərilən başqa məbləğlər arasındakı fərq ilə müəyyən edilir. 

   3.7. «Sair satışın nəticələri» maddəsində 47 № -li «Əsas vəsaitlərin satışı və s. 
xaricolmaları» və 48 № -li «Sair aktivlərin satışı» hesablarında əks etdirilən əməliyyatlar 
üzrə nəticə göstərilir. 

   Əsas vəsaitlərin, qeyri-maddi aktivlərin, istehsal ehtiyatlarının (sosial sferalara aid 
vəsaitlərdən başqa) əvəzsiz olaraq verilməsi zamanı satışı uçota alan hesablarda aşkar 
edilən maliyyə nəticələri müəssisə tərəfindən 87 № -li «Əlavə kapital» hesabının 
debetinə, vəsait çatışmadıqda isə 88 № -li «Yığım fondları», 88 № -li «Keçmiş illərdə 
bölüşdürülməmiş mənfəət və ödənilməmiş zərər» və ya 81 № -li «Mənfəətin istifadəsi» 
hesablarının debetinə silinir. 

   Sosial sferalara aid əmlaklar (qeyri-istehsal təyinatlı) əvəzsiz olaraq verildikdə 
satışı uçota alan hesablarda aşkara çıxarılan nəticə 88 № -li «Sosial sferaların fondu» 
hesabına aid edilir. Müəssisə əmlakı digər müəssisələrə nizamnamə kapitalı kimi 
verildikdə müqavilə qiymətləri ilə balans dəyərləri arasındakı fərq 83 № -li «Gələcək 
dövrlərin gəlirləri» hesabda əks etdirilir. 

   Qoyuluşlar üzrə gəlirlərin hesablanması zamanı təsisedici sənədlərə müvafiq 
olaraq bərabər bölgüdən artıq məbləğlər 83 «№ -li hesabdan müəssisənin fəaliyyətinin 
maliyyə nəticələrinə silinir. Müəssisələr tərəfindən verilən əmlak əvəzinə alınmış səhmlər 
müəssisənin balansına verilən əmlakın balans (qalıq) qiyməti ilə satışı uçota alan 
hesablar vasitəsi ilə mədaxil edilir. 

   3.8 «Satışdankənar əməliyyatlardan alınan gəlirlər və xərclər» maddəsində 
alınmış və ödənilmiş cərimələrin, penyaların və dəbbələmə pullarının, digər iqtisadi 
sanksiyaların (qanunvericiliyə müvafiq olaraq büdcəyə və büdcədən kənar fondlara 
ödəmələr barədə sanksiyalar istisna olmaqla) müəssisənin hesabında olan vəsaitlərin 
yekunu üzrə alınmış faizlərin, valyuta hesabları və xarici valyuta əməliyyatları üzrə kurs 
fərqlərinin, hesabat ilində aşkara çıxarılmış keçmiş illərin mənfəət və zərərləri, təbii 
fəlakətlərdən zərərlər, bocların və debitor borcların silinməsindən itkilər, ümidsiz borclar 
kimi qabaqcadan silinmiş daxil olan borclar, qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq 
mənfəət və zərərlər hesabına aid edilən sair gəlirlər, itkilər və məsrəflərin müfəssəl 
şəkildə ümumi məbləği göstərilir. Müəssisəyəmənsub olan səhmlər, istiqrazlar və digər 
qiymətli kağızlar üzrə əldə olunmuş gəlirlərin (dividentlərin, faizlərin) məbləğləri və başqa 
müəssisələrin fəaliyyətindəki iştiraketmə payından alınan gəlirlərhaqqında məlumatlar 
«Satışdankənar əmliyyatlardan alınan gəlirlər və xərclər» maddəsinin məlumatlarından 
ayrıca maddə üzrə ayrılırlar. 
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   Azərbaycan Respublikasında manatın xarici valyutaya olan məzənnəsi 
Azərbaycan Respublikasının mühasibat uçotu haqqında qanunun 25-ci maddəsi və 
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 16-3 / 36 saylı 20 Oktyabr 1995-ci il tarixli, 
İqtisadiyyat Nazirliyinin 04 / 1-158 saylı 06 Noyabr 1995-ci il tarixli, Baş Dövlət Vergi 
Müfəttişliyinin 04-05 / 309 saylı 03 Noyabr 1995-ci il tarixli və Dövlət Statistika Komitəsinin 
8-71 saylı 24 Oktyabr 1995-ci il tarixli birgə məktubu ilə təmizlənərək, il ərzində 83 № -li 
hesabda toplanılır və ilin sonunda mənfəət və zərərlərə aid edilir. 

   3.9. Satılmış məhsulların (iş və xidmətlərin) maya dəyərinin müəyyən edilməsi, 
satışındankənar əməliyyatlardan əldə edilən gəlir və xərclərin əks etdirilməsi zamanı 
məhsulun (iş və xidmətin) istehsalı və satışı üzrə məsrəflərin tərkibi və mənfəətdən vergi 
tutulan hallarda maliyyə nəticələrini müəyyən edilməsi qaydaları, sənayedə tikintidə, kənd 
təsərrüfatında və elmdə məhsulun (iş və xidmətlərin) maya dəyərinin planlaşdırılması, 
uçotu və kalkulyasiyası edilməsinə dair nümunəvi metodiki göstərişlər, həmçinin sahə 
təlimatları əldə rəhbər tutmalıdır. 

   3.10 «Mənfəət və zərərlərin cəmi» maddəsinin göstəriciləri 050-070 sətirlərin 
məlumatlarının yekunu kimi ayrıca olaraq mənfəət və zərərlər üzrə müəyyən edilir. 

   3.11. «Balans mənfəəti və zərəri» maddəsində 090-cı sətirin 3 və 4-cü 
sütunlarındakı məlumatların fərqi kimi müəyyənləşdirilməklə, müəssisənin hesabat 
dövründə əldə etdiyi mənfəət və zərərin son qalığı göstərilir. 

   3.12. «Mənfəətdən istifadə» bölməsində mənfəətdən istifadənin əsas istiqamətləri 
üzrə məbləğlərin rasşifrovkası (açılışı, izahatı) əks etdirilir, yəni: 

   81 № -li «Mənfəətdən istifadə» hesabında uçota alınan, mənfəətdən büdcəyə 
çatası vergilər və mənfəət hesabına edilən digər ödəmələr; 

   Ehtiyat, yığım və istehlak fondlarının yaradılması üçün ayırmalar; 
   Xeyriyyə məqsədi üçün ayırmalar; başqa ayırmalar, xüsusilə, qüvvədə olan 

qanunvericiliyə müvafiq olaraq cərimə və maddi zərərlərin büdcəyə ödənilməsi üzrə 
xərclər (ətraf mühiti çirkləndirmədən və sair zərərli təsirlərdən qorunması üzrə tələblərə 
əməl edilməməsi, müəyyən edilmiş limitdən artıq təbii ehtiyatlardan istifadə olunması, 
sanitar normalarına və qaydalarına riayət edilməməsi, məhsulun (işin, xidmətin) 
qiymətinin artırılması nəticəsində əsassız mənfəət əldə edilməsi, mənfəətin və ya digər 
qoyulan obyektlərin gizlədilməsi (azaldılması), başqa cərimə tədbirləri nəticəsində 
büdcəyə çatası digər ödənclər; Yaradılması təsisedici sənədlər ilə nəzərdə tutulmuş 
müəssisələr 210, 220, 230-cu səitrlərdə fondlara ayırmalar göstərilir. Əks təqdirdə, 
müəssisə 220 və 230-cu sətirlər üzrə xalis mənfəət hesabına (mənfəətdən vergi üzrə 
büdcə ilə hesablaşmalardan sonra müəssisənin sərancamında qalan mənfəət) və onun 
hüdüdlarında aparılmış müvafiq məsrəf və xərcləri əks etdirir. 

   Nəzərə almaq lazımdır ki, xalis mənfəətin istifadə olunması istiqamətlərini müəssi-
sə nizamnamə və qanun ilə nəzərdə tutulmayan hallarda, müstəqil olaraq müəyyən edir. 

   3.13. «Büdcəyə ödəmələr» bölməsində müvafiq təlimata uyğun olaraq bütün 
mənbəələr hesabına müəssisə tərəfindən büdcəyə ödəmələr göstərilir. 

 
IV. Müəssisə balansına əlavə (Forma № -5) 

 
   4.1. «Müəssisənin xüsusi kapitalı və fondlarının hərəkəti» bölməsində 

müəssisənin nizamnamə kapitalı həcmində əlavə və ehtiyat kapitalının, uçot siyasəti ilə 
qəbul edilmiş və təsisedici sənədlərə müvafiq olaraq yaradılmış ehtiyat və digər 
fondlarının, həmçinin məqsədli maliyyələşmə və daxilolmaların hərəkəti əks etdirilir. 

   4.1.1. «Yığım fondu» və «İstehlak fondu» maddələrində təsisedici sənədlərə 
uyğun olaraq müəssisə tərəfindən onun sərəncamında qalan mənfəət hesabına yaradılan 
yığım və istehlak fondlarının vəsaitləri göstərilir. 

   4.1.2. Müəssisələr tərəfindən 5 № -li formanın 1-ci bölməsinin 2-ci yarımbəndində 
nəzərə alınmayan məqsədli maliyyələşmələr üzrə fondların hərəkəti 110 və 120 sətirlər 
üzrə əks etdirilir. 

   4.1.3. «Nizamnamə kapitalı» maddəsinin 4 və 5-ci sütunlarında təsisedici 
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sənədlərdə müvafiq dəyişikliklər edildikdən sonra müəssisənin nizamnamə kapitalının 
artma və ya azalma məbləği göstərilir. 

   4.2. «Debitor və kreditor» borclar bölməsində veksel və avanslar da daxil olmaqla 
hesablaşmaları uçota alan hesablarda uçota alınan debitor və kreditor borcların vəziyyəti 
əks etdirilir. Bu zaman qısa müddətli boclara ödəmə müddəti bir ilə qədər olan, 
uzunmüddətli borclara isə ödəmə müddəti bir ildən çox olan borclar aid edilir. 

   4.3. «Qeyri-maddi aktivlərin tərkibi» bölməsində müəssisəyə məxsus qeyri-maddi 
aktivlərin tərkibi (açıq şəkildə) əks etdirilir. 

   4.4. «İxtira və digər buna oxşar obyektlərin intellektual (sənaye) mülkiyyəti 
hüquqları» maddəsində istehsalın sirrini (paketləri, lisenziyaları, «nou-hau» ları, proqram 
məhsullarını və s.) təşkil edən ixtiraların, sənaye nümunələrinin, texniki, təşkilatı və 
kommersiya məlumatlarının müvafiq fəaliyyət növünə və digər mülkiyyət hüququna dair 
lisenziyalar da daxil olmaqla inhisar hüquqlu və imtiyazları obyektlərin dəyəri göstərilir. 

   4.4.1. «Təbii ehtiyatlardan istifadə hüquqları» maddəsində hüququ cəhətdən 
istifadə edilən torpaq sahələrinin, təbii resursların (suyun, yerin təkinin və s.) bina və 
qurğuların dəyəri göstərilir. 

   4.4.2. «Təşkilatçılıq xərcləri» maddəsində müəssisənin dövlət qeydiyyatından 
keçməsi, broker yerindən istifadə etməsi, ticarət nişanı, mal və xidmət nişanəsi üçün 
ödənilən məbləği də daxil etməklə, təsisedici sənədlərə müvafiq olaraq iştirakçılarını 
nizamnamə fonduna qoyuluşları üzrə müəssisənin yaradılması ilə əlaqədar xərclər əks 
etdirilir. 

   Müəssisənin fəaliyyət göstərməsi ilə əlaqədar xərclər, o cümlədən təsisedici və 
digər sənədlərin yenidən işlənməsi (müəssisənin genişləndirilməsi, fəaliyyət növünün 
dəyişdirilməsi, vəzifəli şəxslərin imza nümunələrinin dəyişdirilməsi və s. ), yeni ştamp və 
möhürlərin hazırlanması və bu kimi başqa xərclər 26 № -li «Ümumtəsərrüfat xərcləri» 
hesabının debeti üzrə uçota alınır. Mülkiyyət formasını dəyişdirmiş müəssisələr tərəfindən 
yuxarıda göstərilən xərclər müəssisənin sərancamında qalan mənfəət hesabına aparılır. 

   4.5. «Əsas vəsaitlərin hərəkəti» bölməsinin 1 «Əsas vəsaitlər» yarımbölməsində 
əsas fondların vahid təsnifatına uyğun müəssisənin mövcud əsas vəsaitlərinin hərəkəti 
göstərilir. 

   Yarımbölmədə icarəyə və ya əvəzsiz olaraq verilmiş, həmçinin hərəkətdə olmayan 
(müvəqqəti dayandırılan, ehtiyat kimi saxlanılan və müəssisə) ayrı-ayrı əsas vəsaitlər də 
daxil olmaqla müəssisənin balansında olan bütün əsas vəsaitlər ilk dəyəri ilə əks etdirilir. 
«Əsas vəsaitlərin hərəkəti» bölməsinin 4-cü sütununda əvvəllər uçota alınmayan, nağd 
pulla alınmış, dövriyyə vəsaitlərinin tərkibindən əsas vəsaitəlrin tərkibinə keçmiş, 
həmçinin digər müəssisə və təşkilatlardan əvəzsiz olaraq alınmış (giriş balansı 
dəyişməyən hallarda) vəsaitlər də daxil olmaqla hesabat ilində bütün mənbəələrdən 
(bank kreditləri hesabına alınanlar da daxil olmaqla) daxil olmuş əsas vəsaitlər əks 
etdirilir. 

   «Əsas vəsaitlərin hərəkəti» bölməsinin 5-ci sütununda artıq və istifadə olunmayan 
vəsaitlərin satılması, əsas vəsaitlərin tərkibindən dövriyyə vəsaitlərinin tərkibinə keçən 
digər müəssisələrə əvəzsiz olaraq verilən, köhnəlmə, təbii fəlakət və qəza nəticəsində 
həmçinin yenidənquraşdırma, yeni tikinti və digər səbəblərlə əlaqədar olaraq ləğv edilən 
əsas vəsaitlər də daxil olmaqla hesabat ilində təsərrüfatdan çıxan bütün əsas vəsaitlərin 
dəyəri (köhnəlmə çıxılmadan) əks etdirilir. 

   «Əsas vəsaitlərin yekunu» sətirində ayrı-ayrılıqda, sətirlər üzrə istehsal və qeyri 
istehsal təyinatlı əsas vəsaitlərin hərəkəti üzrə göstəricilərin cəmi əks etdirilir. İstehsal 
təyinatlı əsas vəsaitlərə sənaye məhsulu istehsalı, tikinti, kənd təsərrüfatı, ticarət və 
ictimai iaşə, kənd təsərrüfatı məhsulunun tədarükü və maddi istehsal sferasının digər 
fəaliyyəti növü ilə əlaqədar olan əsas vəsaitlər aid edilir. 

   Qeyri istehsal təyinatlı əsas vəsaitlərə mənzil və kommunal təsərrüfatının, 
səhiyyənin, bədən tərbiyəsinin, sosial təminatın, xalq təhsilinin, mədəniyyətin və sair 
qeyri-istehsal sahələrinin əsas vəsaitləri aid edilir. 

   4.6. 5-ci bölmənin 2-ci «Başa çatdırılmamış tikinti» yarımbölməsində həm podrat, 
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həm də təsərrüfat üsulu ilə aparılan tikinti obyektləri üzrə, həmçinin digər əsas vəsaitlərin 
əldə olunması üzrə müəssisənin məsrəflərinin hərəkəti (08 № -lt hesabda uçota alınanlar) 
əks etdirilir. 

   Yarımbölmənin 4-cü sütununda obyektlərin tikintisi üzrə (podrat təşkilatlardan 
qəbul edilmiş və ödənilmiş) və əsas vəsaitlərin əldə edilməsi üzrə müəssisənin çəkdiyi 
xərclər göstərilir. 

   Yarımbölmənin 5-ci sütununda isə istismara verilmiş tikinti obyektlərinin və əldə 
edilmiş əsas vəsaitlərin dəyəri, həmçinin əsas vəsaitlərin dəyərini artırmayan silinmiş 
məsrəflər əks etdirilir. 

   4.7. 5-ci bölmənin «Arayış» yarımbölməsində  aşağıdakılar göstərilir: 530-cu sətir 
üzrə müəssisənin digər müəssisələrlə icarəyə verdiyi ayrı-ayrı əsas vəsaitlərinin dəyəri;  

   4.8. «Maliyyə qoyuluşları» bölməsində 06 və 58 № -li hesablarda uçota alınan 
uzunmüddətli və qısamüddətli maliyyə qoyuluşlarının tərkibi açıqlanır. 

   4.8.1. «Başqa müəssisələrin pay və səhmləri» maddəsində müəssisənin ölkə 
ərazisində yaradılan digər müəssisələrinin (o cümlədən törəmə müəssisələrinin) 
nizamnamə kapitalına, səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinə qoyduqları vəsait, həmçinin 
müəssisələrin (o cümlədən törəmə müəssisələrin) Azərbaycan Respublikası 
sərhədlərindən kənarda olan kapitalı və s. əks etdirilir. 

   4.8.2. «İstiqraz və sair qiymətli kağızlar» maddəsində dövlət və yerli borcların faizli 
istiqrazlarına, həmçinin digər analoji qiymətli kağızlara qoyulan məbləğlər (investisiyalar) 
göstərilir. 

   4.8.3. «Verilmiş borclar» maddəsində müəssisə tərəfindən digər müəssisələrə 
verilən borclar göstərilir. 

   4.8.4. «Sair» maddəsində müəssisələrin Azərbaycan və xarici valyutalarla 
depozitlərə qoyduqları vəsaitlər (əmanət bankının sertifikatlarına, bankdakı depozit 
hesablara və s.), həmçinin 06 və 58 № -li hesablarda uçota alınan digər təyinatlı 
investisiyalar göstərilir. 

   4.9. «Sosial göstəricilər» bölməsində ayrı-ayrı sosial göstəricilər əks etdirilir. 
   4.9.1.»Sosial ehtiyaclara ayırmalar: sosial müdafiə fonduna; məşğulluq fonduna 

ayırmalar» maddəsində dövlət sosial müdafiə fondu vəsaitlərinin yığımı və istifadəsi, 
həmçinin əməyin ödənişinə yönəldilmiş vəsaitlərdən dövlət məşğulluq fonduna ayırmalar 
əks etdirilir. 

   4.9.2. 750-763-cü sətirlərdə işçilərin orta siyahı sayı və istehlaka yönəldilən 
vəsaitlər göstərilir. Bu sətirlər doldurularkən Azərbaycan Respublikası Statistika 
komitəsinin təlimatları  əldə rəhbər tutulur. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
MALİYYƏ NAZİRLİYİ 

 
 

№ 16-3 / 33 
15 sentyabr 1995-ci il 

 
 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Naziliyi rəbərlik və məlumat üçün bildirir ki, 

Nazirliyin İ-80 saylı 15.09.95-ci il tarixli əmrinə əsasən təsərrüfat təşkilatlarının 1995-ci il 

üçün illik mühasibat hesabatlarının həcmi aşağıdakı siyahı üzrə təsdiq edilmişdir: 

 

1. Müəssisə balansı. Forma № 1; 

2. Maliyyə nəticələri və onlardan istifadə barədə hesabat. Forma № 2; 

3. Müəssisə Balansına Əlavə. Forma № 5. 

 

«Mühasibat uçotu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 31-ci və 34-cü 

maddələrinə uyğun olaraq müəssisələr mühasibat (maliyyə) hesabatlarını təqdim edir və 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi iilə razılaşmaqla hesabat formalarına lazımi 

spesifik formalar əlavə edə bilirlər. 

 
H.X.Əsədov        
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 MÜƏSSİSƏNİN İLLİK MÜHASİBAT  
HESABATLARI 

 
Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Statistika Komitəsi 

ilə razılaşdırılmışdır 

Azərbaycan Respublikası  
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 

1995-ci il üçün təsdiq edilmişdir 
 
 

MÜƏSSİSƏ BALANSI 
____________________________20__ il 

 

VÖEN 
         

FORMA № 1 

                                                                                           
 KODLAR 
  
  
  
  
  
  
   

 
Müəssisə, təşkilat___________________________________ 
_________________________________________________ 
Sahə (fəaliyyət növü)________________________________ 
 

Dövlət mülkiyyətini 
idarəetmə orqanları _________________________________ 
 

Ünvan____________________________________________ 
 

 
İOS üzrə 
MTT üzrə 
DİOQS üzrə 
İƏOQS üzrə 
XTSBT üzrə 
MFTS üzrə 
TARİX 
NƏZARƏT 
MƏBLƏĞİ 

  

 
 
 

Ölçü vahidi: min manat 
 

AKTİV Sətr 
kodu İlin əvvəlinə İlin (dövrün) 

sonuna 
1 2 3 4 

   

   
010   
011   
012   
020   
021   
022   
030   
040   
050   
060   

 
1. ƏSAS VƏSAİTLƏR VƏ SAİR 

DÖVRİYƏDƏNKƏNAR AKTİVLƏR 
 

Əsas vəsaitlər: 
ilk (bərpa) dəyəri (01, 03)………………………… 

köhnəlmə (02)……………………………………… 

qalıq 

dəyəri…………………………………………. 

Qeyri-maddi aktivlər: 
ilk (bərpa) dəyəri (04) ..…………………………… 

köhnəlmə (05)……………………………………… 

qalıq 

dəyəri…………………………………………. 

Quraşdırılası avadanlıqlar 
(07)………………………………… 070   
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Başa çatdırılmayan kapital qoyuluşları (08, 61) 
…………….. 
Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları (06) ……………………… 
Təsisçilərlə hesablaşmalar ……………………………………. 
Sair dövriyyədənkənar aktivlər ……………………………….. 

 

                                   I. Bölmə üzrə cəmi………………….. 

080 
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AKTİV Sətr 
kodu İlin əvvəlinə İlin (dövrün) 

sonuna 

1 2 3 4 

 
 
100 

  

110   

120   
121   
122   
130   
140   
150   
160   
161   
162   
175   
176   
180   

   

   

199   
   

200   

210   
220   
230   
240   
250   

260   

270 
  

280   

290   
300   
310   
320   

330 
  

   
340   
350   
   

 
 

II. EHTİYATLAR VƏ MƏSRƏFLƏR 

İstehsal ehtiyatları (10, 15, 16) ……………………………….. 
Böyüdülməyə və kökəldilməyə qoyulmuş heyvanlar (11)….. 
Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar: 

ilk  dəyəri (12, 16)…………………………………. 
köhnəlmə (13)……………………………………… 

qalıq 

dəyəri…………………………………………. 

Bitməmiş istehsal (20,21,23,29,30,36,44)…………………… 
Gələcək dövrün xərcləri (31) …………………………………. 
Hazır məhsul (40) ……………………………………………… 
Mallar (satış qiyməti)  (41)…………………………………….. 
Ticarət əlavəsi (42)…………………………………………….. 
Alış qiymətilə……………………………………………………. 
Alınmış qiymətlilər üzrə əlavə dəyər vergisi (19) …………… 
Sair ehtiyatlar və məsrəflər……………………………………. 

 

II. Bölmə üzrə cəmi…………………. 
 

 

III. PUL VƏSAİTLƏRİ, HESABLAŞMALAR 
VƏ SAİR AKTİVLƏR 

 

Yüklənmiş mallar (45) …………………………………………. 
Böyüdülməyə və kökəldilməyə qoyulmuş 
Debitorlarla hesablaşmalar: 

mallara, iş və xidmətlərə görə (62,76) ………….. 
alınmış veksellər üzrə (62)..……………………… 

törəmə (???) müəssisələrlə (78)………………… 

büdcə ilə (68)………………………………………. 

sair əməliyyatlar üzrə heyətlərlə (73) …………… 

sair debitorlarla…………….………………………. 

Malsatan və podratçılara verilmiş avanslar (61)…………….. 

Qısa müddətli maliyyə qoyuluşları (58)..…………………….. 
Pul vəsaitləri: 

kassa (50)…………..…………..…………………. 
hesablaşma hesabı (51)…..……………………… 

valyuta hesabı (52)..………………………………. 

sair pul vəsaitləri (55,56,57)……………………… 

Sair dövriyyə aktivləri……..……………………………………. 
 

III. Bölmə üzrə cəmi …..……………. 
Zərərlər: 

Keçmiş illər (88)…….…………..…………………. 
 

 

 

Hesabat ilində (dövründə) ..……………………… 

BALANS (080,180,330,340 və 350 sətirlər üzrə 

məbləğlərin cəmi)………………………………………………. 360 
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PASSİV Sətr 
kodu İlin əvvəlinə İlin (dövrün) 

sonuna 

1 2 3 4 

400 

  

401   

402   
410   
420   
430   
440   
450   
460   
470   
471   
   
472   
 

480   
   
   
500   
510   
600   
610   
620   
630   
640   
650   
660   
670   
680   

690   

700   
710   
720   
725   
730   
740   
750   
760   
770   

 
I. XÜSUSİ VƏSAİTLƏRİN MƏNBƏLƏRİ 

 
 

Nizamnamə kapitalı (85)……………………………………….. 
Əlavə kapital (85)………………………………………………. 
Ehtiyat kapitalı (86).……………………………………………. 
Yığım fondları (88) ..……………………………………………. 
Əlavə kapital (85)………………………………………………. 
İstehlak fondları (88)…………………………………………… 
Sosial sferalar fondu (88)………………………………………  
Əlavə kapital (85)………………………………………………. 
Keçmiş illərdə bölüşdürülməmiş mənfəət (88)………………. 
Məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar (96) …………….. 
İcarə öhdəlikləri (97) …………………………………………… 
Mənfəət 

hesabat ilində* (dövründə) (80)…..……………… 
 

istifadə edilmiş* (81) ..…..………………………… 

hesabat ilində (dövründə) bölüşdürülməmiş 
mənfəət ……………………………………………. 

 

I. Bölmə üzrə cəmi…………………. 
 

 

II. HESABLAŞMALAR VƏ SAİR PASSİVLƏR 
 

Uzunmüddətli bank kreditləri (90)……………………………. 
Uzunmüddətli borclar (95)…………………………………….. 
Qısamüddətli bank kreditləri (90)…….………………………. 
İşçilər üçün bank kreditləri (93)………………………………. 
Qısamüddətli borcalri (94)……….……………………………. 
Kreditorlarla hesablaşmalar: 

mallara, iş və xidmətlərə görə (60,76) ………….. 
verilmiş veksellər üzrə (60).……………………… 

əmək ödənişləri üzrə (70)...……………………… 

sosial sığorta və təminat üzrə (69).……………… 

əmlak və şəxsi sığorta üzrə 

(65)………………….  

törəmə müəssisələrlə (78) ..……………………… 

büdcədənkənar ödənişlər üzrə (67).……………..  

büdcə ilə (68)………………………………………. 

sair kreditorlarla .………….………………………. 

Alıcılar və sair sifarişçilərdən alınmış avanslar 

(64)…..…….. 

Təsisçilərlə hesablaşmalar (75)………...…………………….. 
Gələcək dövrün gəlirləri (83) ..……..…………………………. 
Qarşıdakı xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatlar (89)………… 
Şübhəli öorclar üzrə ehtiyatlar (82)…………………………… 
Sair qısamüddətli passivlər……………………………………. 

 

 II. Bölmə üzrə cəmi …..……………. 
 
 

BALANS (480 və 770-ci sətirlərin məbləğləri) ……………… 780 

  

 

* bu sətirlər üzrə məlumatlar balansın yekununa daxil edilmir 
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              RƏHBƏR       BAŞ MÜHASİB 

Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Statistika Komitəsi 

ilə razılaşdırılmışdır 

Azərbaycan Respublikası 
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 

1995-ci il üçün təsdiq edilmişdir 
 

MALİYYƏ NƏTİCƏLƏRİ VƏ ONLARIN İSTİFADƏSİ HAQQINDA HESABAT 
                                                                                      «_____»_________________20____ il 

VÖEN 
         

FORMA № 2 
 KODLAR 
  
  
  
  
  
  
   

 
 
Müəssisə, təşkilat___________________________________ 

_________________________________________________ 

Sahə (fəaliyyət növü)________________________________ 

Dövlət mülkiyyətinin 
İdarəetmə orqanları _________________________________ 

Ünvan____________________________________________ 

 

 
 
İOS üzrə 
MTT üzrə 
DİOQS üzrə 
İƏOQS üzrə 
XTSBT üzrə 
MFTS üzrə 
TARİX 
nəzarət 
məbləği 

  

 

1. MALİYYƏ NƏTİCƏLƏRİ 
Ölçü vahidi min manat 

Göstəricilər Sətr 
kodu Mənfəət  Zərərlər 

(xərclər) 
1 2 3 4 

Məhsulların (iş və xijmətlərin) satışından mədaxil (ümumi gəlir) 010   
Əlavə dəyər vergisi 015 x  
Aksizlər  020 x  
 030 x  
 035 x  
Satılmış məhsulların (iş və xidmətlərin) istehsal məsrəfləri 040 x  
Satışın nəticələri 050   
Sair satışın nəticələri 060   
Satışdankənar əməliyyatlardan alınan gəlirlər və xərclər, o cümlədən 070   
           qiymətli kağızlar və birgə müəssisələrin pvayla iştirakı üzrə 071   
           xarici valyuta əməliyyatları üzrə məzənnə (kurs) fərqi 072   
 073   
 074   
Mənfəət və zərərlərin cəmi 080   
Balans mənfəəti yaxud zərəri 090   
Maliyyə nəticələri üzrə müəssisələrin sayı 091   

 

II. MƏNFƏƏTDƏN İSTİFADƏ 
 

Göstəricilər Sətr 
kodu Mənfəət  

1 2 3 
Büdcəyə ödəmələr 200  
Ayırmalar: 
           Ehtiyat kapitalı və fondlarına 

210  

           Yığım fonduna 220  
           İstehlak fonduna 230  
           Xeyriyyə məqsədlərə  240  
           Başqa məqsədlərə 250  
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3. BÜDCƏYƏ ÖDƏMƏLƏR 

 
Göstəricilər Sətr 

kodu Hesablanmışdır  Faktiki  
Ödənilmişdir 

1 2 3 4 
Əmlak vergisi 300   
Mənfəətdən (gəlirdən) vergi 310   
Yeraltı sərvətlərdən istifadəyə və ətraf mühiti 
çirkləndirməyə görə ödənişlər 

340   

Torpaq vergisi (torpağa görə haqq) 350   
 351   
 352   
Əlavə dəyər vergisi 355   
Aksizlər 356   
İxrac kömrük rüsumları 360   
İdxal kömrük rüsumları 365   
Gəlir vergisi 380   
Nəqliyyat vergisi 381   
Sair vergilər 382   
İqtisadi sanksiyalar 390   

 
 

4. MƏNFƏƏTDƏN VERGİ ÜZRƏ GÜZƏŞTLƏR HESABLANARKƏN NƏZƏRƏ 
ALINAN XƏRCLƏR VƏ MƏSRƏFLƏR 

 
Göstəricilər Sətr 

kodu Hesabat dövründə faktiki 

1 2 3 
İstehsal və qeyri-istehsal təyinatlı kapital qoyuluşlarını 
maliyyələşməsinə  

500  

Elmi-axtarış və təcrübə-konstruktor işlərinin 
aparıomasına 

510  

Təbiətin mühafizə tədbirlərinin keçirilməsinə 520  
Səhiyyə, xalq təhsili, mədəniyyət və idman obyekt və 
müəssisələrin, qocalar və əlillər evlərinin, 
məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin, uşaq istirahət 
düşərgələrinin, mənzil fondunun (onlardan yerli icra 
hakimiyyətləri tərəfindən təsdiq olunmuş xərc norması 
daxilində) saxlanılmasına 

530  

 540  
 550  
 560  
 570  
 580  
 590  

 
 
 
Rəhbər           Baş mühasib 
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Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Statistika Komitəsi 

ilə razılaşdırılmışdır 

Azərbaycan Respublikası  
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 

1995-ci il üçün təsdiq edilmişdir 
 

MÜƏSSİSƏ BALANSINA ƏLAVƏ 
________________20___ il 

 

VÖEN 
         

 

FORMA № 5 
 KODLAR 
  
  
  
  
  
  
   

 
Müəssisə, təşkilat___________________________________ 
_________________________________________________ 
Sahə (fəaliyyət növü)________________________________ 
 

Dövlət mülkiyyətini 
idarəetmə orqanları _________________________________ 
 

Ünvan____________________________________________ 
 

 
İOS üzrə 
MTT üzrə 
DİOQS üzrə 
İƏOQS üzrə 
XTSBT üzrə 
MFTS üzrə 
TARİX 
nəzarət məbləği   

 
1. MÜƏSSİSƏNİN XÜSUSİ KAPİTALI VƏ FONDLARININ HƏRƏKƏTİ 

Ölçü vahidi: min manat 
 

Fondların adı Sətr 
kodu 

İlin  
əvvəlinə 

Hesabat 
ilində daxil 

olub 

Hesabat 
ilində 

xərclənib 

İlin sonuna 
qalıq 

1 2 3 4 5 6 
1. XÜSUSİ KAPİTAL 
Nizamnamə 
kapitalı………………… 010 

    

Əlavə kapital …..…………………… 020     
Ehtiyat kapitalı 
……………………… 030 

    

Ehtiyat fondları …………………….. 040     
Keçmiş illərin bölüşdürülmüş 
Mənfəəti …………………………….. 050 

    

Yığım fondları-cəmi………………… 060     
……………………………………….. 061     
……………………………………….. 062     
Sosial sferaların  
Vəsaiti fondu ……………………….. 070 

    

……………………………………….. 080     
Büdcədən məqsədli maliyyələşmə 
və daxilolmalar …………………….. 090 

    

Sahələr və sahələrarası büdcədən-
kənar fondlardan məqsədli maliy-
yələşmə və daxilolmalar ………….. 100 

    

……………………………………….. 110     
……………………………………….. 120     
I bölmənin cəmi …..……………… 130     
II. SAİR FONDLAR VƏ EHTİYATLAR 
İstehlak fondları ……………………. 140 

    

……………………………………….. 141     
……………………………………….. 142     
Qarşıdakı xərclər və ödəmələr……. 150     
Şübhəli borclar üzrə 
ehtiyatlar ……………………………. 160 

    

……………………………………….. 170     
II bölmənin cəmi …….…………… 180     
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ARAYIŞ 

Göstəricilər  Sətr 
kodu Büdcədən  

Sahələr və 
sahələrarası 
fondlardan 

1 2 3 4 
Alınmışdır:    

kapital qoyuluşlarının maliyyələşdirilməsinə……….. 191   
elmi-tədqiqat işlərinin maliyyələşdirilməsinə ………. 192   
zərərin ödənilməsinə ………………………………… 193   
sosial inkişafa ………………………………………… 194   
sair məqsədlərə ……………………………………… 195   

2. BORC VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ 
 
 

Göstəricilər Sətr 
kodu 

İlin  
Əvvəlinə 

qalıq 
Alınmışdır Ödənilmişdir  İlin sonuna 

qalıq 

1 2 3 4 5 6 
Uzunmüddətli bank kreditləri……… 210     
           o cümlədən vaxtında  
           ödənilməyən………………… 211     
Uzunmüddətli borclar ……………… 220     
           o cümlədən vaxtında  
           ödənilməyən………………… 221     
Qısamüddətli bank kreditləri ……… 230     
           o cümlədən vaxtında  
           ödənilməyən………………… 231     
İşçilər üçün bank kreditləri………… 240     
           o cümlədən vaxtında  
           ödənilməyən………………… 241     
Qısa müddətli borclar 
……………… 250 

    
           o cümlədən vaxtında  
           ödənilməyən………………… 251     

3. DEBİTOR VƏ KREDİTOR BORCLARI 

 
 

Göstəricilər Sətr 
kodu 

İlin  
əvvəlinə 

qalıq 

Yaranan 
boclar 

Ödənilən 
borclar 

İlin sonuna 
qalıq 

1 2 3 4 5 6 
 Debitor borclar: 
        qısa müddətli ………………… 310     
        o cümlədən vaxtı keçmiş.…… 311     
        uzun müddətli…………………       320     
        o cümlədən vaxtı keçmiş.…… 321     
 Kreditor borclar: 
        qısa müddətli ………………… 330     
        o cümlədən vaxtı keçmiş.…… 331     
        uzun müddətli…………………       340     
        o cümlədən vaxtı keçmiş.…… 341     
 Təminatlar: 
         alınmış…………………………  350     
         verilmiş ………………………. 360     

4. QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏRİN TƏRKİBİ 
 

Qeyri-maddi aktivlərin növü  Sətr 
kodu İlin əvvəlinə İlin sonuna 

1 2 3 4 
İxtiralar və digər buna oxşar obyektlərin intellektual 
(sənaye) mülkiyyəti hüquqları ………………………………. 410   
Təbii və başqa ehtiyatlardan istifadə hüquqları …………… 420   
Təşkilatçılıq xərcləri ………………………………………….. 430   
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Sair ……………………………………………………………. 440   
5. ƏSAS VƏSAİTLƏR HƏRƏKƏTİ 

Göstəricilər Sətr 
kodu 

İlin  
əvvəlinə 

qalıq 

Daxil 
olub Çıxıb  İlin sonuna 

qalıq 

1 2 3 4 5 6 
1. Əsas vəsaitlər 

Binalar ………………………………. 500 
    

Qurğular …………………………….. 501     
Ötürücü qurğular…………………… 502     
Maşın və avadanlıqlar …………….. 503     
Nəqliyyat vasitələri…………………. 504     
İş alətləri, istehsal və təsrrüfat 
inventarları …………………………. 505 

    

İş heyvanları………………………… 506     
Məhsuldar heyvanlar ……………… 507     
Çoxillik əkmələr ……………………. 508     
Digər növ əsas vəsaitlər…………… 509     
Cəmi (500-509-cu sətirlərin cəmi)... 510     
          O cümlədən: 
İstehsal təyinatlı…………………….. 511     
Qeyri-istehsal təyinatlı …………….. 512     
2. Başa çatdırılmamış 
tikinti……….. 520 

    
 

ARAYIŞ 
Göstəricilər  Sətr 

kodu İlin əvvəlindən İlin sonuna 

1 2 3 4 
510-cu sətirin 3 və 6-cı sütunundan icarəyə verilən əsas vəsaitlər 530   

 

6. MALİYYƏ QOYULUŞLARI 

 

Uzunmüddətli  Qısamüddətli  
Maliyyə qoyuluşlarının növü Sətr 

kodu İlin əvvəlinə  İlin sonuna İlin əvvəlinə İlin sonuna 
1 2 3 4 5 6 

Başqa müəssisələrin pay 
və səhimləri ………………………… 610 

    

İstiqraz və başqa qiymətli  
kağızlar……………………………… 620 

    

Verilmiş borclar ……………………. 630     
Sair…………………………………... 640     
ARAYIŞ: istiqrazlar və başqa qiy-
mətli kağızlar bazar qiyməti ilə …… 650 

    
 

7. SOSİAL GÖSTƏRİCİLƏR 

 

Göstəricilər Sətr 
kodu Hesablanmışdır   Müəssisəyə 

xərclənmişdir 
Fondlara 

köçürülmüşdür  
1 2 3 4 5 

Sosial-ehtiyaclara ayırmalar: 
            sosial-sığorta fonduna…….. 710 

   

……………………………………….. 720    
            məşğulluq fonduna ………..  730    
……………………………………….. 740    
İşçilərin orta siyahı sayı……………. 750  
İstehlaka yönəldilmiş vəsaitlər……. 760  

O cümlədən: 
əmək ödənişləri xərcləri…. 761 
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             pul ödənişləri və mükafatlar 762  
             Müəssisənin əmlakında olan
səhm və əmanətlərdən gəlirlər 763 

 

8. UZUNMÜDDƏTLİ İNVESTİSİYA VƏ MALİYYƏ QOYULUŞLARININ MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ 
ÜZRƏ VƏSAİTLƏRİN HƏRƏKƏTİ 

 
 

Hesabat dövrü ərzində 

Göstəricilər Sətr 
kodu 

Hesabat 
ilinin  

əvvəlinə 
qalıq 

Hesablanıb  İstifadə 
edilib 

Hesabat 
ilinin 

sonuna 
qalıq 

1 2 3 4 5 6 
Müəssisənin vəsaitlərinin cəmi…… 810     

o cümlədən: 
əsas vəsaitlərin köhnəlməsi 
(amortizasiyası)……………... 811 

    

qeyri-maddi aktivlərin 
köhnəlməsi…………………... 812 

    

yığım fondu (müəssisənin 
xalis mənfəətindən)………… 813 

    

sair……………………………. 814     
Cəlb edilmiş vəsaitlərin cəmi …….. 820     

o cümlədən: 
bank kreditləri……………….. 821 

    

başqa müəssisələrdən borc 
alınmış vəsaitlər…………….. 822 

    

tikintidə  iştirakçıların payı 
…. 823 

    

büdcədən…………………… 824     
büdcədənkənar fondlardan… 825     
sair…………………….……… 826     

Xüsusi və cəlb edilmiş vəsaitlərin 
cəmi (810+820)…………………….. 830 

    

 
 

9. BALANSARXASI HESABLARDA UÇOTA ALINAN QİYMƏTLİLƏR HAQQINDA 
ARAYIŞ 

 
 

Balansarxası hesabların adı Sətr 
kodu İlin əvvəlinə İlin sonuna 

1 2 3 4 
İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər (001)…………………… 910   
Məsuliyyətli mühafizəyə qəbul edilmiş mal-material 
qiymətliləri (002)………………………………………………. 

920   

Komissiyaya qəbul edilmiş mallar (004)……………………. 930   
Zərərə silinmiş ümidsiz debitor borcları 
(007)……………… 

940   

Yaşayış (bələdiyyə) fondlarının  
köhnəlməsi (014)……………………………………………… 

950   

Xaricdən abadlıq obyektlərinin və bu kimi başqa 
obyektlərin köhnəlməsi (015)………………………………... 

960   

………………………………………………………………….. 970   
………………………………………………………………….. 980   
………………………………………………………………….. 990   
…………………………………………………………………..    

 
 
 
 

 RƏHBƏR            BAŞ MÜHASİB 
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Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 
İ-94 saylı 20 oktyabr 1995-ci il tarixli  

əmrindən çıxarış 
 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Mühasibat uçotunun Metodologiyası İdarəsində 

«Mühasibat uçotu haqqında» Azərbaycan respublikası Qanununa uyğun hazırlanmış 

«Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar planı və onun tətbiqinə dair təlimat» əmrə əlavə 

edilmiş qaydada təsdiq edilsin. 

- Nazirliyin 26 fevral 1993-cü il tarixli, A – 21 №-li əmri ilə təsdiq edilmiş «Müəssisələrin 

maliyyə- təsərrüfat fəaliyyətinin mühasibat uçotunun hesablar planı və onun tətbiqinə dair təlimat» 

yenisi ilə əvəz edildiyi üçün 01 yanvar 1996-cü ildən qüvvəsini itirmiş hesab edilsin. 

 

 

       Nazir                           F.H.YUSİFOV 
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MÜNDƏRİCAT 

 

I HİSSƏ 
 

Müəssisənin mühasibat uçotunun hesablar planı və onun tətbiqinə dair təlimat . . . . . . . .23 
 
Əsas vəsaitlər və digər uzunmüddətli qoyuluşlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .25 
 
İstehsal ehtiyatları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 
 
İstehsal məsrəfləri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 
 
Hazır məhsul, mallar və satış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..28  
 
 
 

BÖLMƏ 1 
 

ƏSAS VƏSAİTLƏR VƏ DİGƏR UZUNMÜDDƏTLİ  QOYULUŞLAR 
 

 
01 №-li «Əsas vəsaitlər» hesabı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .33    
02 №-li «Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)» hesabı . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .38    
03 №-li «Uzunmüddətli icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər» hesabı . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.39   
04 №-li «Qeyri-maddi aktivlər» hesabı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .. .40  
05 №-li «Qeyri-maddi aktivlərin ammortizasiyası (köhnəlməsi)» hesabı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
..42 
06 №-li «Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
..42   
07 №-li «Quraşdırılası avadanlıqlar» hesabı  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
..44   
08 №-li «Kapital qoyuluşları» hesabı . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.46   
09 №-li «Daxil olası icarə öhdəlikləri» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
...49   
 

BÖLMƏ 2 
 

İSTEHSAL EHTİYATLARI 
 
10 №-li «Materiallar» hesabı. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . ..50  
11 №-li «Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar» hesabı . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . ..54  
12 №-li «Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar» hesabı . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56  
13 №-li «Azqiymətli və tezköhnələn əşyaların köhnəlməsi» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
58 14 №-li «Maddi sərvətlərin yenidən qiymətləndirilməsi» hesabı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
58 
15 №-li «Materialların tədarükü və əldə edilməsi» hesabı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
59 
16 №-li «Materialların dəyərində olan kənarlaşmalar» hesabı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .      

60  
19 №-li «Alınmış sərvətlər üzrə əlavə dəyər vergisi» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
61 
 

BÖLMƏ 3 
 

İSTEHSALA  MƏSRƏFLƏR 
 

20 №-li «Əsas istehsalat» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62  
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21 №-li «Öz istehsalının yarımfabrikatları» hesabı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.64 
23 №-li «Köməkçi istehsalat» hesabı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65  
25 №-li «Ümumistehsalat xərcləri» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 
.67 
26 №-li «Ümumtəsərrüfat xərcləri» hesabı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.68 
28 №-li «İstehsalatda zay» hesabı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 
29 №-li «Xidmətedici istehsalat və təsərrüfatlar» hesabı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71  
30 №-li «Qeyri-əsaslı işlər» hesabı. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73   
31 №-li «Gələcək dövrlərin xərcləri» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . ..74  
36 №-li «Bitməmiş işlər üzrə yerinə yetirilmiş mərhələlər» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76  
37 №-li «Məhsul (iş, xidmət) buraxılışı» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.76 
 
 

BÖLMƏ 4 
 

HAZIR MƏHSUL, MALLAR VƏ SATIŞ 
 

40 №-li «Hazır məhsul» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 
41 №-li «Mallar» hesabı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79   
42 №-li «Ticarət əlaqəsi (güzəşti)» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .81 
43 №-li «Kommersiya xərcləri» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
82  
44 №-li «Tədavül xərcləri» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.84 
45 №-li «Yüklənmiş  mallar» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
85   
46 №-li «Məhsul (iş, xidmət) satışı» hesabı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
87 
47 №-li «Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları» hesabı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
89   
48 №-li «Sair aktivlərin satışı» hesabı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90  
 

 
BÖLMƏ 5 

 
PUL VƏSAİTLƏRİ 

 
50 №-li «Kassa» hesabı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92  
51 №-li «Hesablaşma hesabı» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93  
52 №-li «Valyuta hesabı». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95  
55 №-li «Banklarda olan xüsusi hesablar» hesabı   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
56 №-li «Pul sənədləri» hesabı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
57 №-li «Yolda olan köçürmələr» hesabı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        

100 58 №-li «Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 100  
 
 

BÖLMƏ 6 
 

HESABLAŞMALAR 
 

60 №-li «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
102  61 №-li «Verilmiş avanslar üzrə hesablaşmalar» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
..105   
62 №-li «Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
106   
63 №-li «İddialar üzrə hesablaşmalar» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
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  64 №-li «Alınmış avanslar üzrə  hesablaşmalar» hesabı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
108 65 №-li «Əmlak və şəxsi sığorta üzrə hesablaşmalar» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 108   
67 №-li «Büdcədənkənar ödənişlər üzrə hesablaşmalar» hesabı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109  
68 №-li «Büdcə ilə hesablaşmalar» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 110 
69 №-li «Sosial sığorta və təminat üzrə hesablaşmalar» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
111 
70 №-li «Əməyin  ödənişr üzrə işçi heyəti hesablaşmalar» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 
71 №-li «Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
114 
73 №-li «Sair əməliyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» hesabı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
115  
75 №-li «Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.117  
76 №-li «Müxtəlif debitor və kreditorla hesablaşmalar» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.119 
78 №-li «Törəmə (asılı) müəssisələrlə hesablaşmalar» hesabı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
120  
79 №-li «Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar» hesabı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
 

BÖLMƏ 7  
 

MALİYYƏ NƏTİCƏLƏRİ VƏ MƏNFƏƏTİN İSTİFADƏSİ 
 

80 №-li «Mənfəət və zərər» hesabı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .122  
81 №-li «Mənfəətin istifadəsi» hesabı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
82 №-li «Qiymətləndiriləcək ehtiyatlar» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 
83 №-li «Gələcək dövrlərin gəlirləri» hesabı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 
84 №-li «Sərvətlərin əskikgəlməsi və xarabolmasından itkilər» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
 

BÖLMƏ 8 
 

KAPİTALLAR (FONDLAR) VƏ EHTİYATLAR 
 

85 №-li «Nizamnamə kapitalı» hesabı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
132   
86 №-li «Ehtiyat kapitalı» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.133 
87 №-li «Əlavə kapital» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 
88 №-li «Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» hesabı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
135 
89 №-li «Qarşıdakı xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatlar» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
138   
 
 

BÖLMƏ 9 
 

KREDİTLƏR MALİYYƏLƏŞMƏLƏR 
 

90 №-li «Qısamüddətli  bank kreditləri» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
139 
92 №-li «Uzunmüddətli bank kreditləri» hesabı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
141  
93 №-li «İşçilər üçün bank kreditləri» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
142 
94 №-li «Qısamüddətli  borclar» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. 143  
95 №-li «Uzunmüddətli  borclar» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 
96 №-li «Məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
97 №-li «İcarə öhdəlikləri» hesabı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 145 
Balansarxası hesablar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 
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