
 

 

AMEA Ġqtisadiyyat Ġnstitutu                                      «ELMİ ӘSӘRLӘR»  - №1- 2016 

38 

 

                                                                      İBRAHIMOV Ş. M. AMEA   a.e.i .dos., 

BAĞIŞEV R.R. doktorantı 

                  Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin 

 

16 №- li  MUBS  «TORPAQ, TİKİLİ VӘ AVADANLIQLAR» VӘ ONLARLA 

ӘMӘLİYYATLARIN  MHBS UYĞUNLAŞDIRILINASI PRİNSİPLӘRİ 

 

Xülasə 

 Məqalədə ölkə iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçməsi ilə əlaqədar uçot və hesabatların Milli 

Mühasibat Uçotu Standartları (MMUS) əsasında Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının 

(MHBS) tələbləri səviyyəsində yenidən qurulmasında yaranan bəzi uyğunsuzluqların həll olunması məsələsi 

qarşıya qoyulmuşdur. Yaranmış bu uyğunsuzluqlar təcrübədə maliyyəçilər və mühasiblər qarşısında bir çox 

problemlər yaratmışdır. Belə ki, köhnə və yeni hesablar planı arasında olan fərqlərə görə bəzi təsərrüfat əmə-

liyyatlarının hansı hesablarda əks etdirilməsinin seçilməsində  maliyyə hesabatlarında hesab üzrə və ya ayrı - 

ayrı hesablar üzrə (dövriyyə cədvəlində) mühasibat müxabirləşmələrində xeyli çətinliklər vardır. Bu məq -

sədlə   16 №-li «Torpaq, tikili və avadanlıqlar»(TTA)  və onlarla  əməliyyatların MHBS - da mühasibat yazı-

lışları və  ətraflı izahı  məqalədə verilir. 

Açar sözlər:Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Stantarları, Mühasibat Uçotu, Uzun müddətli aktivlər, Tor-

paq, tikili və avadanlıqlar, Təsərrüfat əməliyyatları, Mühasibat  yazılışları,  yeni Hesablar planı. 

 

GİRİŞ 

Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik inkişafı 

bütün sahələrdə özünü biruzə verməkdədir. 

İqtisadiyyatın bazar münasibətləri şəraitində in-

kişafı bütün sahələrdə həyata keçirilən iqtisadi 

islahatların nəticəsi kimi uçot və hesabat işləri-

nin də təkmilləşdirilməsini, onun Maliyyə 

Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlara 

(MHBS) uyğunlaşdırılması məsələsini qarşı-

ya qoymuşdur. Bu məqsədlə son illərdə Azər-

baycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin rəh-

bərliyi ilə ölkəmizdə Beynəlxalq Mühasibat 

Uçotu Standartları əsasında hazırlanmış Milli 

Mühasibat Uçotu Standartları tədqirə layiqdir. 

Hal - hazırda Kommersiya təşkilatları üçün 37 

Milli Mühasibat Uçotu Standartı (MMUS) ha-

zırlanmış və Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq 

olunmuşdur. Buna baxmayaraq əksər kom-

mersiya və büdcə təşkilatları öz uçot və hesa-

batlarını köhnə sovet sisteminin mühasibat uço-

tuna əsasən aparsalarda,  tədricən yeni qəbul 

olunmuş MMUS-a keçirlər. Bu MMUS Beynəl-

xalq Standartlar əsasında  qurulduğundan köhnə 

sistemdən bir çox oxşar cəhətləri olmaqla ya-

naşı  çox ciddi fərqli cəhətləri də vardır. Bunun-

la əlaqədar olaraq  müxtəlif kateqoriyadan olan 

mühasiblər və maliyyəçilər arasında hesablarla, 

mühasibat yazılışları ilə və ümumilikdə müəs-

sisənin (təşkilatın) maliyyə - təsərrüfat fəaliy-

yəti ilə bağlı bir çox suallar ortaya çıxır. Bu 

məqsədlə yeni hesablar planına uyğun olaraq 

TTA-ilə əlaqədar maddələr üzrə onlarla aparı-

lan əməliyyatların uçotunun mühasibat yazılış-

larını Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Stan-

dartlara uyğun aparılmasını təqdim edir, əyani 

misallarla veririk. 

 

Torpaq, tikili, və avadanlıqlar 
Yeni standartlar əsasında hazırlanmış Hesab-

lar Planının 1 Bölməsinin 11-ci maddəsi «Tor-

paq, tikili və avadanlıqlar» (TTA) adı altında 

göstərilib. Köhnə hesablar planında  bu hesab - 

01 saylı «Əsas vəsaitlər» hesabıdır. Hesablar 

planından göründüyü kimi, «Torpaq, tikili və 

avadanlıqlar»maddəsi aşağıda göstərilən hesab-

lara bölünür; 

1.111 saylı -  «Torpaq, tikili və avadanlıqlar 

-Dəyər»; 

2.112 saylı - «Torpaq, tikili və avadanlıqlar 

– Amortizasiya»; 

3. 113 saylı - «Torpaq, tikili və avadan-

lıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması» . 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar (TTA) - 

müəsisənin mülkiyyətində olan  və ya maliyyə 

UOT: 657 

JEL: L 70 
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icarəsi ilə istifadəyə götürülən uzunmüddətli 

istifadə müddətinə malik olan obyekt hesab 

olunur. Torpaq tikili və avadanlıqlar MMUS 

sistemində öz xüsusiyyətinə  və istifadə tipinə 

görə müxtəlif kateqoriyalara bölünür. TTA 

kateqoryaları və ona müəyyən olunmuş 

amortizasiya normaları cədvəl 1-də göstəril-

mişdir. 

 

Cədvəl№ 1 

TTA kateqoryaları və ona müəyyən olunmuĢ amortizasiya normaları 

Binalar, tikililər və qurğular 7%-dək 

 Maşınlar, avadanlıqlar və hesablama texnikası 25%-dək 

 Nəqliyyat vasitələri 25%-dək 

 İş heyvanları 20%-dək 

 Bioloji kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq   

 işlərinə çəkilən xərclər 
25%-dək 

 QMA istifadə müddəti məlum olmayanlar üçün 

 QMA istifadə müddəti məlum olanlar üçün isə illər üzrə istifadə            

 müddətinə mütənasib məbləğlərlə 

 

     10%-dək 

 Digər  Torpaq, tikili və avadanlıqlar 

 
20%-dək 

Mənbə:Azərbaycan respublikası vergi məcəlləsi.maddə114. 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 

aparılan əməliyyatlara nəzər salaq; 

1Torpaq, tikili və avadanlıqların alışı; 

2Torpaq, tikili və avadanlıqların  satışı; 

3Torpaq, tikili və avadanlıqların  icarəyə 

verilməsi; 

4Torpaq, tikili və avadanlıqların  yenidən 

qiymətləndirilməsi; 

5 Torpaq, tikili və avadanlıqların  amortiza-

siyası, 

 Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı  həyata 

keçirilən əməliyyatlara Maliyyə Hesabatlarının 

Beynəlxalq Standartlara uyğun olaraq yeni he-

sablarda əks olunmasına baxaq. 

Torpaq, tikili və avadanlıqların alışı 

Torpaq,tikili və avadanlıqların müəssisəyə 

daxil olması (alışı) müxtəlif mənbələrdən ola 

bilər. TTA alışı və daxil olması prosesində çə-

kilən bütün xərclər 113 saylı - «Torpaq, tikili və 

avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırıl-

ması» hesabının debetində  toplanır. Sonra istis-

mar müddəti, amortizasiya normaları və 

metodu müəyyənləşdirilərək istifadəyə verilir. 

Məsələn: «RŞ»  şirkəti 10.000 manat məblə-

ğində  avtomobil almağıqərara alır. Eyni za-

manda bu avtomobil ilə bağlı olan digər xərc-

ləri malın dəyərinə əlavə etmək  məqsədə uy-

ğun hesab edərək (1.000 manat məbləğındə) sə-

nədləri hazırlayır.  

Bu əməliyyatlarla bağlı mühasibat müxair-

ləşmələri aşağıda verilir. 

 

1. D-t 113.3 - K-t  531 10.000 mədaxil 

qaiməsi qeydiyyata alınnır 

2. D-t 241    - K-t  531   1.800      ƏDV 

nəzərə alınır. 

3. D-t 113.3 - K-t  538 (531)   1.000    TTA 

alışı ilə bağlı çəkilən   

 əlavə xərclər (digər xərclər) 

4. D-t 531  -  K-t  224     1800      ƏDV  

ödənilr. 

Alınan avtomobilə amortizasiya azalan qalıq 

metodu ilə müəyyən edilərək istismara verilir. 

Bu əməliyyata mühasibat müxabirləşməsi aşa-

ğıdakı kimi aparılır. 

D-t 111.3  -  K-t 113.3             11.000         

avtomobil istismara verilir.  
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Cədvəl 1-dən göründüyü kimi nəqliyyat 

vasitələrinə amortizasiya 25% -dək müəyyən-

ləşdirilib. ―RŞ‖ şirkətində uçota götürülən 

avtomobilə növbəti aydan başlayaraq amortiza-

siya aşağıdaki kimi hesablanır. 

11.000  x 25%    =    2.750      illik 

amortizasiya məbləğindən  

2.750   /   12 ay   =   229, 17      aylıq 

amortizasiya məbləği tapılır. 

Bu əməliyyata mühasibat müxabirləşməsi 

aşağıdaki kimi aparılır. 

 

D-t 202  - K-t 112.3         229,17      1 aylıq 

amortizasiya hesablanıb. 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, hesabın subhesab-

ları müəssisənin daxili prosseslərini nəzərə 

alaraq baş mühasib  tərəfindən müəyyənləş-

dirilməlidir. Belə halların əksəriyyətində sub-

hesablar göstərdiyimiz cədvəl 1. əsasında for-

malaşır. Misal üçün cədvələ uyğun olaraq TTA 

siyahısına aid  birinci - Binalar , tikililər və 

qurğular qrupu  yerləşdiyinə görə 111 saylı 

TTA  hesabının 1 nömrəli subhesabı  bu qrupa 

bağlanır. 

111.1 - «Binalar , tikililər və qurğular-

Dəyər» 

112.1.  - «Binalar, tikililər və qurğular-

Amortizasiya» 

111.2 - «Maşınlar,avadanlıqlar və hesablama 

texnikası-Dəyər» 

112.2-« Maşınlar, avadanlıqlar və hesablama 

texnikası -Amortizasiya» 

Torpaq, tikili və avadanlıqlarınsatışı 

TTA satışından yaranan mühasibat 

yazılışlarına «RŞ»  şirkətinin balansında 

mövcud olan  «Nissan» markalı avtonəq-

liyyat timsalında baxaq: 

avtonəqliyyatın ilkin dəyəri - 11.000  man. 

hesablanmış amortizasiya məbləği - 229,17 man. 

qalıq dəyəri - 10.770,83 manat olmuşdur. 

«RŞ» şirkəti müəyyən səbəblər üzün-

dən«Nissan» markalı avtomobili satmağı 

qərara alır. Şirkət rəhbərliyi öz aralarında 

mövcud bazar qiymətlərini nəzərə alaraq 

avtomobilin satış məbləğini müəyyən edir 

və  razılaşdırılmış qiymətlə müştəriyə he-

sab- faktura təqdim edir. Bu deyilənləri 

mühasibat yazılışlarında əks etdirək; 

 

1. D-t  202 - K-t 112.3    229,17   

cari ay üçün amortizasiya hesablanır 

2. D-t 731  - K-t 111.3   11.000  

satış zamanı ƏV-in ilkin dəyəri balansdan si-

linir 

3. D-t 112.3 - K-t 731   458,34 

hesablanmış ümumi amortizasiya silinir 

4. D-t 211 -  K-t 611            17500    

müştəriyə hesab-faktura təqdim olunmuşdur 

5. D-t 211  - K-t 521             3.150  

hesablanmış məbləğin ƏDV-si üçün ayrıca 

hesab –faktura verilir.      

6. D-t 223  - K-t 211             17500     

şirkətin  hesablaşma hesabına müştəridən 

ödəniş mədaxil olur 

7. D-t 224 - K-t 211             3.150        

  ƏDV depozit hesabına köçürülür 

8. 731 saylı hesabda yaranan fərq 10.541,66 

Azn (11.000 - 458,34 = 10.541,66 - ƏV-in 

qalıq dəyəri)    

dövrün sonuna xərc kimi tanınır. 

9. D-t 601 - K-t 801 = 6958,34Azn   (17500-

10541,66 = 6958,34) 

 dövrün sonuna hesablanmış (təqdim 

edilmiş) məbləğ  gəlir  kimi tanınır. 

Torpaq, tikili və avadanlıqlarınsilinməsi 

Mühasibatlıqda TTA silinməsi iki halda 

aparıla bilər: 

1. TTA köhnəlməsi tam hesablandıqda (daxili 

qərarla); 

2. Vaxtından əvvəl yararsız hala düşdükdə. 

Torpaq, tikili və avadanlıqların  silinməsi ilə 

bağlı aparılan təsərrüfat əməliyyatlarının 

mühasibat yazılışlarını nəzərdən keçirək; 

ƏV ilkin dəyəri və ona hesablanmış amor-

tizasiya (köhnəlmə) məbləği bərabərləşəndə 
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müəssisənin (təşkilat,firma, şirkət, holdinq) da-

xili qərarı əsasında silinir. 

Dt 731  -  Kt 111.3 

ƏV  ilkin dəyəri hesablanmış amortizasiya 

məbləği  ilə  müxabirləşmə verərək silinir. 

 

ƏV müxtəlif səbəblər üzündən vaxtından əv-

vəl yararsız hala düşdükdə, onların silinmə 

əməliyyatlarının müxabirləşməsi aşağıdakı kimi 

həyata keçirilir. 

 

Dt 202 - Kt 112.3  

Silinən TTA-a cari dövr üçün amortizasiya 

hesablanır 

Dt 112.3- Kt 731 

TTA silinənə qədər ümumi hesablanmış 

amortizasiyasilinir 

Dt 731    - Kt 111.3 

ƏV-in ilkin dəyəri balansdan silinir 

Dt 801    - Kt 731 

saylı hesabda yaranan fərq (qalıq dəyəri) 

801saylı hesabın debetində xərc kimi tanınır 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqların icarəyə 

verilməsi 

Torpaq, tikili və avadanlıqların icarəyə 

verilməsi  bu Standartda göstərilən yanaşmadan 

fərqli yanaşma əsasında tanınmasını tələb edə 

bilər. ― Məsələn, ―İcarə‖ adlı 17 №-li MUBS 

icarəyə verilən torpaq, tikili və avadanlıqların 

mülkiyyət ilə bağlı risklərin və mükafatların 

ötürülməsi əsasında tanınmasını tələb edir. Belə 

hallarda, amortizasiyanın hesablanması da daxil 

olmaqla, yuxarıda qeyd olunmuş aktivlərlə bağ-

lı mühasibat uçotunun aparılmasının digər mə-

qamları bu Standartla tənzimlənir‖._2 

Torpaq, tikili və avadanlıqların  icarəyə 

verilməsi əməliyyatları icarə verən təşkilatlar  

174 saylı «İcarə üzrə uzunmüddətli debitor 

borcları»  və 214 saylı «İcarə üzrə qısamüddətli 

debitor borcları» hesabların debetində, icarəgö-

türən təşkilatlar isə 535  saylı «İcarə üzrə 

qısamüddətlı kreditor borclar» hesabın kredi-

tində əks olunur. MUBS (№-17)  əsasən icarə 

iki formada ola bilər: 

 

 Maliyyə icarəsi. 

 Əməliyyat icarəsi. 

Maliyyə icarəsi – aktiv üzrə mülkiyyət hü-

quqlarına aid bütün risk və mükafatların ötürül-

məsini təmin edən icarə növüdür. Sonda, mül-

kiyyət hüququ həm keçə, həm də keçməyə 

bilər. 

 Əməliyyat icarəsi – maliyyə icarəsindən 

fərqli olan hər hansı bir digər icarədir. 

Torpaq , tikili və avadanlıqlarmüəssisənin 

balansında saxlanılaraq adi (əməliyyat icarəsi)  

və ya maliyyə icarəsinin оbyеkti üzrə 

mülkiyyət hüquqlarına aid bütün risk və 

mükafatları icarəçinin balansına keçirərək 

lizinq formasında (maliyyə icarəsi) icarəyə 

verilə bilər. TTA icarəyə verilməsi əməliyyat-

ları nəticəsində yaranan mühasibat yazılışları 

«RŞ» şirkətinin timsalında göstərək. Misalda 

«RŞ» şirkəti icarədar kimi göstərilib. 

 Misal: «RŞ» şirkətinin Torpaq, tikili və ava-

danlıqların kapitallaşdırılması hesabında  möv-

cüd, ilkin dəyəri 11.000 manat olan «Nissan» 

markalı avtonəqliyyatı icarəyə verməyi qərara 

alır. Şirkətin rəhbərliyi həmin nəqliyyat vasi-

təsini 15.000  manat əsas məbləğ və ona hesab-

lanmış  10 %  gəlir kimi  müəyyən edərək 5 

illik icarəyə verir. Müddət başa çatdıqdan sonra 

nəqliyyat vasitəsi icarəçinin balansında qalacaq. 

İcarəçinin ümümi borcu 16.500 manat təşkil 

edəcək. Burada əsas məbləğ 15.000 manat və 

1.500 manat  faiz gəliri kimi hesab olunur. 

Beləliklə, müqavilədə razılaşdırılmış şərtlərə 

əsasən icarəçi 5 il ərzində, ilin əvvəlində 3.000 

manat əsas məbləğ və 300 manat faiz məbləği 

odəməlidir. Əməliyyat ƏDV-siz göstərilib. 

Qeyd etmək istərdik ki, misalda  maliyyə ica-

rəsinin sadə forması göstərilib. Maliyyə icarəsi 

əməliyyatlarının daha mürəkkəb forması 

(diskont faizləri və ona bağlı yaranan ödəmə 
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cədvəli) növbəti məqalədə təffərüatıla təqdim 

olunacaq. 

Yuxarıda göstərdiyimiz icarə əməliyyatları 

mühasibat müxabirləşmələrində aşağıdaki kimi  

əks etdirilir. 

1. Dt 731 -  Kt 113 (lizinq)     11.000 

 TTA ilkin dəyəri silinir 

2. Dt 174 (214) -  Kt-611        16.500 

 TTA  müqaviləyə əsasən icarəçininödəniləcək 

məbləği qeydiyyata alınır 

3. Dt 801 - Kt 731                   11.000  

TTA ilkin dəyəri xərc kimi  tanınır.  

3. Dt 611  - Kt 801                  16.500  

dövrün sonuna hesablanmış məbləğ  gəlir  

kimi tanınır. 

 

Lizinq məqsədi ilə alınan və ya lizinqə 

veriləcək TTA  - 113 saylı hesabın (TTA lizinq 

əməliyyatları) subhesabında yerləşdirilir. 

LİZİNQ əməliyyatlarının müxabirləşmələri-

dən göründüyü kimi 113 saylı «Torpaq,tikili və 

avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırıl-

ması»  hesabına TTA lizinq əməliyyatları adlı  

yeni subhesab əlavə olunub.  Qeyd etmək la-

zımdır ki, Milli Standartlada bu vaxta kimi bu 

formatda lizinq əməliyyatlarının müxabirləşmə-

ləri göstərilməyib. Bu müxabirləşmələr ilk dəfə 

bizim tərəfimizdən təklif olunduğundan hesab-

lar planının 113 saylı «Torpaq,tikili və avadan-

lıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması»   

hesabında 113. (müəssisə öz daxili prossesləri 

nəzərə alaraq subhesabın nömrəsini ozü 

müəyyənləşdirir) «Torpaq,tikili və avadanlıq-

ların lizing əməliyyatları»  subhesabının əlavə 

etməsiniı  təklif  edirik.   

ƏV-lər adi formada icarəyə verildikdə isə 

(əməliyyat icarəsi) mühasibat müxabirləşmələri 

aşağıdakı kimi veriləcək. 

 

Dt 174(214) - Kt 611 müqavilə əsasında illik 

icarə haqqı  müəyyənləşdirilərək müştəriyə 

(alıcıya) hesab- faktura təqdim olunur 

 

Dt 241 – Kt 521  

ƏDV nəzərə alınır 

Dt 223 -  Kt 214  

bank hesablaşma hesabına müştəridənpul 

vəsaiti daxil olunur 

Dt 223 -  Kt 214   

depozit hesabına ƏDV məbləğiköçürülür 

Dt 611 – Kt 801  

dövrün sonuna hesablanmış məbləğ gəlir 

kimi tanınır 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlara  amortizasiya 

hesablanması metodları 

Təcrübədə bir çox mühasiblər «AŞINMA »  və 

«amortizasiya» sözünü eyniləşdirirlər. Lakin 

bunlar iqtisadi mahiyyətinə görə biri - birindən 

fərqlidirlər. «ИЗНОС» sözünün iqtisadi mahiy-

yəti yox, fiziki mahiyyəti vardır. Bu Torpaq, 

tikili və avadanlıqların  obyektinin öz ilkin də-

yərini, istehlak xüsusiyyətlərini itirməsi, key-

fiyyətinin aşağı düşməsini göstərir. «AŞINMA»  - 

torpaqla və onun istifadəsi ilə bağlı obyektlərə 

tətbiq oluna bilməz.  

Bu mənada «aşinma» sözünü iki cür fərqlən-

dirmək olar: 

1. Fiziki cəhətdən - TTA obyektlərinin öz il-

kin, və istehlak dəyərini istifadə prosesində ya-

vaş - yavaş itirməsi (köhnəlməsi, yeyilib sıra-

dan çıxması) və ya heç istifadə olunmadan itir-

məsidir. Tam fiziki köhnəlmə «AŞINMA» həmin 

obyektin istifadədən tam çıxarılması və yenisi 

ilə əvəz olunmasıdır. 

2. Mənəvi cəhətdən köhnəlmə «AŞINMA» 

Torpaq, tikili və avadanliqların  obyektlərinin 

istifadəyə yararlılığının azalması, məhsuldarlı-

ğının aşağı düşməsi, istehsal xərclərinini 

yüksəlməsinə səbəb olmasıdır (yeni texnika və 

texnologiyalara görə). Amortizasiya - TTA 

obyektlərinin faydalı istifadə müddətində öz 

dəyərini istehsal olunan məhsulun (iş və xid-

mətin) üzərinə keçirməsidir.―amortizasiya 
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"latın sözü olub, tərcümədə ödənmə, ödənişin 

azalması- silinməsi mənasını verir. Bu fikri iki 

mənada göstərmək olar. 

1. Torpaq, tikili və avadanliqların obyekt-

lərinin müəyyən təsir və hərəkəti nəticəsində 

yararlılığınm azalması, gücdən - qüvvədən 

düşməsi; Məsələn maşın və avadanlığın sıradan 

çıxması. 

2. Hər hansı prosesin yavaş- yavaş baş vermə 

üsuludur. Məsələn;- borcun silinməsi, (ödənil-

məsi proseduru), müəyyən vaxt ərzində borcun 

silinməsi və s. 

3. «AŞINMA» - maddidir, ölçülür hesabatdan 

asılı deyil, 

― amortizasiya’'’ qeyri -maddidir, ölçülmür, 

ancaq ondan ayrmaları müəyyən olunmuş 

normalara uyğun hesablamaq olur. 

TTA obyektlərinin dəyəri amortizasiya ayır-

maları hesabına silinir. Torpaq, tikili və ava-

danlıqların-TTA  obyektlərinin amortizasiya 

ayırmaları hesabat dövründə müəssisənin təsər-

rüfat fəaliyyətindən asılı olmayaraq hesablanır. 

Amortizasiya ayırmaları hər ay hesablanır. Ye-

ni alınmış (Torpaq, tikili və avadanlıqların) 

TTA obyektinə amortizasiya onun alındığı gün-

dən bir ay müddətində hesablanır. TTA obyekt-

lərinə amortizasiya ayırmaları aşağıdakı 

üsullarla hesablanır: 

 Xətti üsul;burada,  Torpaq, tikili və ava-

danlıqların  obyektinə amortizasiya, amortiza-

siya normasına əsasən faydalı istifadə müd-

dətinə görə hesablanır. 

 Azalan qalıq üsulu; burada , Torpaq, tikili 

və avadanlıqların  obyektinə amortizasiya, 

amortizasiya normasına əsasən Torpaq, tikili və 

avadanlıqların  obyektinin amortizasiyası 

hesabat dövrünün: 

 sonuna olan qalıq dəyərinə əsasən faydalı 

istifadə müddətinə nisbətinə görə hesablanır. 

 Faydalı istifadə müddəti illəri hesabı ilə 

dəyərin silinməsi; burada, Torpaq, tikili və 

avadanlıqların obyektlərinin illik amortizasi-

ya məbləğini onun ilkin dəyərini faydalı 

istifadə illərin rəqəmlərinin cəminin nisbətinə 

görə hesablanır. 

 Məhsul həcminin bərabər paylanması 

üsulu ilə dəyərin silinməsi; burada, Torpaq, ti-

kili və avadanlıqların  obyektinin amortizasiya 

məbləği onun məhsul buraxılışının həcminin 

hesabat dövrü ilə ilkin dəyərinə olan dövrünə 

nisbəti kimi hesablanır. 

Xətti üsulla Torpaq, tikili və avadanlıqların  

amortizasiya ayırmalarının hesablanması Tor-

paq, tikili və avadanlıqların-TTA  obyektlərinin 

ilk dəyərindən və amortizasiaya norması faydalı 

istifadə müddətinə uyğun hesablanır. Qeyd et-

mək lazımdır ki, hər bir müəssisə (idarə, təşki-

lat,firma, şirkət, holdinq) hansı üsuldan istifadə 

edərək Torpaq, tikili və avadanlıqların  obyekt-

lərinə amortizasiya ayırmalarının hesablanma-

sım özü seçir. 

Əgər müəssisə xətti üsulu özü seçirsə, onda 

amortizasya məbləği əmlakın ilkin dəyərini 

amortizasiya normasına vurmağa bərabər olub, 

obyektin faydalı istismar müddətnə uyğun 

hesablanır. 

Amortizasiya norması aşağıdakı formula ilə 

hesablanır; 

 

K= (1 : n ) x 100% 

 

Burada, K - amortizasiya norması, n - 

faydalı istismar müddəti, ayla hesablanır. 

Torpaq,tikili və avadanlıqlara amortizasiya 

hesablanması müxtəlif müəssisə və təşkilatlar-

da,yuxarıda göstərilən metodlardan biri ilə 

müəssisənin özü tərəfindən seçilir. 

Torpaq, tikili və avadanlıqların təmiri ilə 

bağlı əməliyyatlar. 

Bildiyimiz kimi bütün müəssisə və təşkilat-

larda kapital qoyuluşu əsasən müəssisənin Tor-

paq, tikili və avadanlıqlarına yönəldilir. Hər bir 

müəssisə və təşkilat Torpaq, tikili və avadan-

lıqların  qorunub saxlanması və onlardan mak-

simum səmərəli istifadə olunmasında maraq-

lıdır. Torpaq, tikili və avadanliqların  lərin 

qorunub saxlanması, onların yararlı istifadə 

müddətinin artırılması məqsədi ilə onların vax-

tında təmir olunması mühüm əhəmiyyət kəsb 
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edir. Bu məqsədlə Torpaq, tikili və avadanlıq-

ların  (ƏV) çəkilən təmir xərcləri ilə bağlı əmə-

liyyatları təhlil edək. Bildiyimiz kimi Torpaq, 

tikili və avadanlıqlara  qoyulan təmir xərcləri 

iki yerə bölünür: 

1. Cari təmir: 

2. Əsaslı təmir. 

 

Əsaslı təmir əməliyyatları Torpaq, tikili və 

avadanlıqların  bir sıra hissələrinin dəyişilməsi 

və bərpası ilə bağlıdır. Cari təmir isə Torpaq, 

tikili və avadanlıqların vaxtından əvvəl köh-

nəlməsinin qarşısı alır. Torpaq, tikili və ava-

danlıqların  əsaslı və cari təmiri təsərrüfat üsu-

luvəpodrat üsulu ilə aparıla bilər. 

Təsərrüfat üsulu ilə yerinə yetirilən təmir 

işləri – müəssisənin öz  (daxili vəsaiti və  ştat 

işçiləri)  hesabına  həyata keçirilir və təmir işlə-

ri faktiki maya dəyəri ilə qiymətləndirilir. Pod-

rat üsulu ilə təmir işləri podratçılarla razılaş-

dırılmış qiymətlə həyata keçirilir və təmir 

xərclərinin dəyəri podratçilarla bağladığı mü-

qavilədə müəyyənləşdirilir.      

Hər il üçün gəlirdən çıxılmalı olan təmir 

xərclərinin məbləği məhdudlaşdırılır. Bu məb-

ləği tapmaq üçün Torpaq, tikili və avadan-

lıqların hər bir kateqoriyasının əvvəlki ilin so-

nuna qalıq dəyərini müvafiq faiz dərəcəsinə gö-

rə hesablamaq lazımdır. Təmir xərcləri norma-

larıla və Faiz dərəcələri ilə Azərbaycan Res-

publikası Vergi Məcəlləsi, Maddə.115  ―Tə-

mirlə bağlı xərclərin gəlirdən çıxılması‖ veril-

mişdir. 

 binalar, tikintilər və qurğular — ilin 

sonuna qalıq dəyərinin 2 faizi; 

 maşınlar, avadanlıqlar və hesablama 

texnikası — ilin sonuna qalıq dəyərinin 5 faizi; 

 nəqliyyat vasitələri — ilin sonuna qalıq 

dəyərinin 5 faizi; 

 digər Torpaq, tikili və avadanlıqlar  — 

ilin sonuna qalıq dəyərinin 3 faizi; 

 köhnəlmə (amortizasiya) hesablanmayan 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar  üzrə - 0 faiz. 

  Təmir xərclərinin faktiki məbləği  

yuxarıda  göstərilən hədd ilə müəyyənləşdirilən 

məbləğdən az olduqda, gəlirdən təmir 

xərclərinin faktiki məbləği çıxılır. Bu halda 

növbəti vergi illərində təmir xərclərinin gəlir-

dən çıxılan məbləğ həddi təmir xərclərinin fak-

tiki məbləği ilə müəyyənləşdirilmiş hədd üzrə 

hesablanmış məbləği arasındakı fərq qədər artı-

rılır. Müəyyən edilən məhdudlaşdırmadan artıq 

olan məbləğ cari vergi ilinin sonuna Torpaq, ti-

kili və avadanlıqların  (vəsaitin) qalıq dəyərinin 

artmasına aid edilir. 

TTA təmiri ilə bağlı «RŞ» şirkətinin balan-

sında (hesab 111.3) mövcud olan «Nissan»  

markalı avtonəqliyyat timsalında göstərək. Bil-

diyimiz kimi «Nissan» markalı avtomobilin il-

kin dəyəri 11.000 manat təşkil edir.Avtonəq-

liyyat vasitəsinin yararlı istifadə müddəti 8 

ildir. Artıq 3 aydır ki, avtonəqliyyat vasitəsi 

istifadə edilir və amortizasiya hesablanır. Avto-

nəqliyyat vasitəsinin təmirə ehtiyacı olduğu 

müəyyən edilmişdir. Bunun üçün 1.000 manat 

miqdarında ehtiyat hissəsi alınmışdır. Yuxarıda 

göstərildiyi kimi nəqliyyat vasitələrinə çəkilən 

təmir xərclərinin faiz məhdudiyyəti 5% qədər 

müəyyənləşdirilib. Yəni «RŞ» şirkətinin he-

sabında mövcüd olan avtonəqliyyatın əvvəlki 

hesabat ilinin sonuna qalıq dəyəri  11.326.72 

manat təşkil edir. Bu göstəricilər əsasında «RŞ» 

şirkətinə məxsus avtonəqliyyat vasitəsinin cari 

və əsaslı təmirlə bağlı yaranan mühasibat ya-

zılışlarını əks etdirək.Təmir işləri şirkətin öz iş-

çiləri vasitəsi ilə -təsərrüfat üsulu ilə həyata ke-

çirilir və işçilər aylıq əmək haqqlarını ştat cəd-

vəlində müəyyən olunmuş qaydada alırlar. 

1.Dt 201- Kt 531 1.000 Avtomobil üçün 

ehtiyat  hissələri alınır 

2. Dt 113(təmir) -  Kt 201    1.000    ƏV –in 

təmirinə çəkilən xərclər qaimə tələbnamə 

əsasında 113 (Torpaq ,  tikili və avadanlıqların 

təmiri) subhesabına köçürülür.  

 D-t 731 -  K-t 113(təmir)  566.34  Azn 

Azərbaycan respublikasının Vergi Məcəllə-

sinə əsasən TTA nəqliyyat vasitələrinə çəkilən 

təmir xərclərinin əvvəlki hesabat dövrünün so-

nuna qalıq dəyərinin  5%-gədər  olan məbləğ 
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cari  təmir kimi müəyyənləşdirilir və hesabat 

dövrünün sonuna xərclərə silinir. 

5. D-t 111.3 -  K-t 113 (təmir)   433.66  AZn    

 TTA çəkilən təmir xərclərinin qalan     

hisəsi      ( 5  % -dən artıq olan məbləğ) əsaslı 

təmir  kimi müəyyənləşdirilərək TTA qalıq   

dəyərinə əlavə edilir. 

 

NӘTİCӘ VӘ TӘKLİFLӘR 

Yuxarıda apardığımız müxabirləşmələrdən 

göründüyü kimi 113 saylı «Torpaq,tikili və 

avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırıl-

ması» adlı  hesaba  «Torpaq, tikili və avadan-

lıqlar- Təmir» adlı yeni subhesab  əlavə etmi-

şik. Milli Standartlarda bu vaxta kimi bu for-

mada təmir üzrə müxabirləşmələr verilməmiş-

dir. Bu müxabirləşmələr ilk dəfə bizim tərəfi-

mizdən verilir və  hesablar planının 113 saylı 

«Torpaq,tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflə-

rin kapitallaşdırılması» hesabında «Torpaq, ti-

kili və avadanlıqlar- Təmir»subhesabının əlavə 

edilməsini təklif edirik. Müəssisə və təşkilatlar-

da təmirilə bağlı aparılan  əməliyyatları yuxarı-

da göstərdiyimiz müxabirləşmələrdən istifadə 

etməklə aparılmasını təklif edirik. Müəssisə və 

təşkilatlarda göstərdiyimiz təmir xərclərıinin 

müxabirləşmələri sxemindən  istifadə edərkən, 

hesabat dövrü ərzində cəkilən bütün təmir xərc-

lərini bu hesaba yığıb, TTA qruplarına aid faiz 

dərəclərini  hesablayaraq cari və əsasli təmir 

məbləğlərini sərbəst   müəyyənləşdirmək olar. 
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Принципы  согласования  16_го  номера  Международных  Стандартов  Бухгалтер-

ского  Учета (МСБУ) « Земля, строения и оборудование» и связанных с ним  операция-

ми с Международными Стандартами  Финансовой Отчетности (МСФО). 

 

Резюме 

В статье раскрывается необходимость перехода на новый план счетов (НСБУ). Так как, в 

настоящее время все чаще финансисты и бухгалтера  предприятий применяют Национальные 

Стандарты Бухгалтерского Учета, одновременно сталкиваясь с различного рода расхождени-

ями с  бухгалтерским  учетом советского периода. Не редки случаи, когда бухгалтера не мо-

гут правильно подобрать нужные счета и отразить бухгалтерские проводки по тем или иным 

отдельным операциям. В результате чего финансовая отчетность по счетам(оборотная ведо-

мость) или по отдельному счету отражается не полностью или не правильно. Анализируяс-

ложившуюся ситуацию и принимая во внимание отдельно взятыемоменты, мы постарались  

отразить в статье разные бухгалтерские операции по счетамв соответствии с новыми прин-

ципами  Национальных Стандартов, показать как и в каких случаях должна проходить бух-

галтерская проводка на примере фирмы  «RŞ». 
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Abstract 

İn the  article was indicated  the need to move to a new chart of accounts.  Because  now increas-

ingly financiers and accountants of different companies try to apply  national accounting standards, 

at the same time faced with various kinds of differences with the accounting of the Soviet period. 

There are cases where the accountant can not select the right account and correctly reflect the ac-

counting entries for various transactions. As a result, the financial statements of accounts or state-

ments of individual account  reflected by accountants incompletely or incorrectly. Analyzing the 

situation and pay attention to the  different moments in accounting, comparing the old account with 

the new account, we tried clearly and detailed reflect in the article different accounting operations, 

in accordance with the principles of the new national standards. 

Key words:International Financial Reporting Standards, accounting, long-term assets, fixed as-

sets, accounting transactions, the new chart of accounts. 
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