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 2011-ci ildə qəbul etdiyi MHŞT-nin yeni qaydalarında əksini tapmalı olan   ödənişlər 

5. Çoxtərəfli Qrupda 9 aprel 2012 –ci il üçün əldə edilən razılaşmalar: 

 

1. MSŞT-nin yeni qaydaları dərindən öyrənilməsi 

 

Hesabat dövründə ilk növbədə işin strukturu hazırlanıb. MSŞT-nin yeni qaydaları dərindən 

öyrənilib. Bununla əlaqədar olaraq Gəlirlərə Nəzarət İnstitutunun vətəndaş cəmiyyəti üçün 

hazırladığı yeni qaydaların təqdimi ilə bağlı metodik vəsait nəzərdən keçirilib. Bu istiqamətdə 

araşdırmanın başlıca məqsədi Yeni Qaydaların hesabatların məzmunu və təqdimi, eləcə də 

tutuşdurulması  bağlı tələblərinin öyərnilməsi olub. 

 

Nəzərdən keçirilən 21 tələbin 3-nün hesabat sisteminə aidyytaı müəyyənləşdirildikdən sonra  əsas 

diqqət 9 saylı, 12 və 13 saylı tələblərə yönəldilmişdir.  Belə ki,  MSŞT-nin yeni qaydaların 9  saylı  

tələbinə  görə, MSŞT hesabatlarında əhəmiyyətli olan bütün göstəricilər öz əksini tapmaldır.  

Bununla əlaqədar olaraq maraq qrupları  aşağıdakılarla mütləq razılaşmaldırlar: 

 

1.               Şirkətlər və hökumətlərin  açıqlanmalı olan gəlir axınlarını; 

2.               Hesabat verməli olan şirkətləri; 

3.               Mütləq hesabat verməli olan dövlət orqanlarını; 

4.               Hesabatların  əhatə etdiyi müddəti; 

5.               MSŞT hesabatlarındakı məlumatların ümumiləşdirilmə və ya fərdiləşdirmə dərəcələrini. 

Bu zaman  maraqlı tərəflər  maliyyə axınlarına aşağıdakıları daxil etməldirlər: 

 

I.                    Hökumətin pay şəklində  aldıqlarını, məsələn, mənfəət neftini; 

II.                    Milli dövlət şirkətinin  pay şəklində aldıqlarını; 

III.                    Mənfəət vergilərini; 

IV.                    Royaltiləri; 

V.                    Dividendləri; 

VI.                    Bonusları (kontraktların imzalanması, yataqların aşkar olunması, məhsul burxaılışı 

ilə 

əlaqədar olaraq); 



VII.                    Lisensiya ödənişləri, kirayə haqları, daxil olma haqları və lisenziyada nəzərdə 

tutulan 

digər ödənişləri; 

Konsessiya haqları 

Maraq qrupunun razılaşdırdığı  digər əhəmiyyətli ödənişləri 

MSŞT-nin yeni qaydalarında 9 öz əksini tapan 12 və 13 saylı tələblərinə görə, Hökumət 

Komissiyasından (HK) tələb olunur ki, hökumətin və şirkətin hesabatları beynəlxalq standartlar 

əsasında audit olunmalıdır. 

 

Yeni qaydaların 12 tələbinə görə  Hökumətlər təminat verməlidirlər ki, şirkətlərin açıqladıqları 

hesabatlar beynəlxalq standartlara uygun auditden keçən hesabatlara əsaslansın. 

 

Hökumətlər təminat verməlidirlər ki, şirkətlərin açıqlanmalı olan gəlir axınları beynəlxalq 

standartlara uygun auditden keçən hesabatlara əsaslansın. 

Hökumətlər, şirkətlərin açıqlanmalı olan gəlir axınları beynəlxalq standartlara uygun auditden 

keçməsi barədə  müvafiq qanun qəbul etməlidir. 

Hökumətlər, şirkətlərin açıqlanmalı olan gəlir axınları beynəlxalq standartlara uygun auditden 

keçməsi barədə  müvafiq qanun qəbul etməlidir. 

Hökumətlər, beynəlxalq tələblərə cavab vermək üçün  mövcud olan audit standartlarına düzəlişlər 

edərək, şirkətlərin buna əməl etməsini tələb edir. 

Şirkətlər könüllü olaraq açıqlanmalı olan gəlir axınlarının beynəlxalq standartlara uyğun auditdən 

keçməsi barədə öhdəlik götürülər. 

Şirkətlərin yoxlamaya təqdim etdikləri gəlir axınları beynəlxalq standartlara uyğun auditə təqdim 

olunmazsa onda Hökumət şirkətlə beynəlxalq standartın (daxil olmaqla SOE)  tələblərinə çatmaq 

üçün vaxt müəyyən edir. 

Şirkətlərin yoxlamaya təqdim etdikləri gəlir axınları, beynəlxalq standartlara uyğun auditə məruz 

qalan hesabatlara əsaslanmazsa, onda ÇTQ razılaşma əsasında bunu həll edir məsələn, Şirkətlərin 

gəlir axınları beynəlxalq standartlara uyğun auditə əsaslanan hesabat təqdim etmələri üçün vaxt 

təyin etməklə plan hazırlayır. 

Tövsiyə olunur ki,bu proses maksimum beynəlxalq səviyyəli institutların hazırladıqları 

prosedurlara və standartlara əsaslansın. Şirkətlərin  MHŞT üçün nəzərdə tutduqları açıqlamaların 

öz daxili auditorları tərəfindən audit olması barədə məlumatları daxil edə bilər. Bunu daxili audit 

üçün haırlanan  texniki sənədə “xüsusi əməliyyatlar”barədə sorğu kimi əlavə edilir. Auditor  şirkət 

tərəfindən təqdim olan maliyyə axınlarını tutuşduracaq. Bu proses beynəlxalq standartlara uyğun 

aparlmalıdır. 

Şirkətlərin  MHŞT üçün nəzərdə tutduqları açıqlamaların öz daxili auditorları tərəfindən audit 

olması barədə məlumatları daxil edə bilər. 

Şirkətlərin yoxlamaya təqdim etdikləri gəlir axınları, beynəlxalq standartlara uyğun auditə məruz 

qalan hesabatlara əsaslanmazsa, onda ÇTQ razılaşma əsasında bunu həll edir məsələn, Şirkətlərin 

gəlir axınları beynəlxalq standartlara uyğun auditə əsaslanan hesabat təqdim etmələri üçün vaxt 

təyin etməklə plan hazırlayır. 

Yeni qaydaların 13 tələbinə görə  Hökumətlər təminat verməlidirlər ki, hökumətin açıqladığı gəlir 

axınları beynəlxalq standartlara uyğun auditdən keçsin: 

 

Hökumətlər, hökumətin açıqladığı gəlir axınları beynəlxalq standartlara uyğun auditdən keçməsi 

üçün ölçü götürməlidirlər. Bu aşağıdakıları əhatə edə bilər: 

Hökumətlər, açıqlanmalı olan gəlir axınları beynəlxalq standartlara uygun auditden keçməsi 

barədə  müvafiq qanun qəbul etməlidir. 

Hökumətlər mövcud audit standartlarına beynəlxalq standartlara uyğun olması üçün dəyişiklik 

edir və buna riaət edilməsinə nəzarət edir. 



Hökumətlər bunu həyata keçirtmək üçün yuxari distansiyada təsdiq-məktubları hazırlayır ki, 

hökumətin hasilat sənayesində gəlir axınları barədə açıqlamaları həqiqətə uyğundur kimi müvafiq 

ölçü götürməlidirlər. 

Əgər yoxlamaya çıxarılan məlumatlar, gəlir axınları beynəlxalq standartlara uygun auditden 

keçməyibsə, onda ÇTQ razılaşdırılmış metoddan bu məsələni həll edir, hukümətə beynəlxalq 

standartlara uyğun auditdən keçən  hesabatın təqdim edilməsi üçün son vaxt təyin edərək iş planı 

hazırlayır, 

Tövsiyə olunur ki,bu proses maksimum beynəlxalq səviyyəli institutların hazırladıqları 

prosedurlara və standartlara əsaslansın. Dövlət auditoru hökumət tərəfindən açıqlanan gəlir 

axınlarının dəqiqliyi  barədə öz fikrini bildirməlidir. 

  

 

Hazırda bu istiqamətlrə üzrə MSŞT hesabatlarının, Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin  

tələbləri də öyrənilərək, qiymətləndirilmişdir. 

 

2. Gəlirlərə Nəzarət İnstitutunun vətəndaş cəmiyyəti üçün hazırladığı yeni qaydaların təqdimi ilə  

bağlı metodik vəsait 

 

Gəlirlərə Nəzarət İnstitutu vətəndaş cəmiyyəti üçün hazırladığı yeni qaydalarla bağlı metodik 

vəsaitin məqsədi hökumətlərin hasilat sənayesində gəlirlərin idarəedilməsi ilə barədə dəqiq 

məlumatlar  və gəlirlərin açıqlanmasında şəffavlıq olmalıdır. Bu Metodologiya MSŞT, PWYP və 

IMF’s Guide on Revenue Transparency standartları əsasında hazırlanmışdır. Bu indeksdə yeddi 

istiqamətdə əsas təbii resursların idarəedilməsi barədə məlumatlar öz əksini tapmalıdır. 

 

Resurslara əlçatmaq imkanı: bu kontraktlara, lisenziya əməliyyatlarına və eyni zamanda 

informasiya almaq üçün mövcud hüquqi normativ mexanizmlərin əlçatan olması; 

Gəlirlər: müxtəlif hökumət orqanları tərəfindən istehsalat və ödənişlər barədə periodik olaraq 

açıqlanan detallı məlumatların olması və onların əlçatanlığının qiymətləndirilməsi mövcudluğu; 

İnstitusional sistemin olması: gəlirlərin idarəolunmasında iştirak edən əsas subyektlərin rolu və 

yaxud da  daxili nəzarət və yoxlamalar  aparmaq barədə Qaydalar; 

Dövlət müəssisələri (SOCs):  dövlət orqanları tərəfindən idarəedilmə strukturlarının fəaliyyəti  və 

hesabatlığı barədə məlumatların əlçatan olması; 

Təbii sərvətlər fondu: bu orqanların fəaliyyətini, idarə olunmasını tənzimləyən Qaydalar və onların 

əlçatanlığı; 

Milli zəmində olan: hesabatların mövcud metodlar vasitəsi ilə müxtəlif administrativ orqanlar və 

siyasi qurumlar gəlir axınlarının paylanmasını tənzimləyən Qanunlar; 

Ø MSŞT: üzvlərin MSŞT-yə hansi dərəcədə riayət etmələrinin araşdırılması (MSŞT hesabatları, 

müstəqil auditor yoxlamaları, hökumət şirkətlərinin ödənişləri və gəlirləri barədə verilən 

məlumatlar) 

Gəlirlərə Nəzarət İnstitutu (GNİ) tərəfindən hazırlanmış indikatorlar üzrə  Azərbaycanda MSŞT 

hesabatları üzrə aparılmış qiymətləndirmələr göstərir ki, Azərbaycanda MSŞT hesabatlarının fərdi 

açıqlanması, hərtərəfliliyi, inandırıcılığı və dövlətin mülkiyyətində olan müəssisələrin prosesdə 

iştirakı sahəsində problemlər həll olunmamış qalır. Eyni zamanda hesabatların məzmunu və 

əhəmiyyətliliyi sahəsində də suallar cavablandırılmamış qalır. Aparılan araşdırmalar və 

müşahidələr əsasında bu bölmənin yekunda onu qeyd edə bilərik ki, tədqiqat Azərbaycanın mədən 

sənayesində hesabatlılığın tətbiqində aşağıdakı problemləri aşkara çıxarmışdır: 

 

Ø Eyni auditor şirkətinin cəlb olunması (Deloitte/Moore Stephens); 

Auditor hesabatlarının gecikdirilməsi; 

Hesabatlara dair bir sıra tövsiyələrin nəzərə alınmaması və təkrarçılıq; 

Hesabatları təqdim edən bəzi hökumət orqanlarının və şirkətlərin beynəlxalq standartlara  

uyğun audit yoxlamasından keçməməsi (MSŞT qaydalarında 12 və 13 saylı tələblər); 



Hesabatlara dair məlumatlandırma səviyyəsinin aşağı olması. 

Tədqiqatın hesabatların təhlili sahəsində aşkara çıxardığı problemlər isə bunlardır: 

 

• Təhlildə vahid metodoloji yanaşmanın olmaması; 

 

• Maliyyə hesabatlarının təhlili metdoikası ilə uyğunsuzluq; 

 

• Təhlil üçün standart indikatorların olmaması; 

 

• Təhlil bazasını təşkil edən digər informasiya mənbələrinə çıxışın məhdudluğu. 

 

Üfüqi istiqamətdə: 

 

1. Ödənişlərin təyinatının müəyyənləşdirilməsi və izlənməsi məqsədilə hesabatlarda aidiyyəti 

dövlət orqanlarına ödənişlər ayrıca göstərilməli və onlar da mədən sənayesi şirkətlərindən 

aldıqlarına dair MSŞT çərçivəsində açıqlamar etməlidirlər. 

 

2. Dinamika sıralarının genişləndirilməsi məqsədilə hesabatlar rüblük olaraq açıqlanmalıdır. 

 

Aparılan tədqiqatlar və təhlillər göstərdi ki, Azərbaycanda MSŞT hesabatlarının həm üfüqi 

(fərdiləşmə) və həm də şaquli (ödənişlər üzr fərdilik, məzmununun keyfiyyətinin artırılması) 

istiqamətdə təkmilləşdirilməsi imkanları olduqca böyükdür. Onların həyata keçirilməsi üçün 

MSŞT-nin yeni qaydaları, Dodd Frank Aktı hazırkı situasiyada yeni imkanlar açır. Odur ki, 

tədqiqatın tapıntıları əsasında maraq qrupları, konkret olaraq ÇQ qarşısında həlli qısa zamanda 

vacib olan bir sıra vəzifələr durur. 

 

Üfuqi istiqamətdə hesabatların təkmilləşirilməsi aşağıdakı sahələr üzrə aparıla bilər: 

 

1. Sirkətlər; 

 

2. Gəlirlərin axını 

 

3. Layihələr 

 

4. Təbii sərvətlər 

 

  

 

Şaquli istiqamətdə: 

 

  

 

1. Hesabatların məzmunlu olması üçün ona ƏDV, fiziki şəxslərin gəlir vergisindən ödəmələr, yol 

vergiləri, sosial sığorta ayırmaları, gömrük rüsumları və vergiləri sətirləri əlavə olunmaldır. 

 

2. Hesabatda əksini tapmış göstəricilərin müqayisəyə gələn ola bilməsi üşün mövcud hesabatlarda 

bütün göstəricilər dəyərlə ifadə edilməlidir. 

 

  

 

3. MSŞT-də hesabatların təkmilləşdirilməsinə təsiri  imkanlarının müəyyənləşdirilməsi 

 



Azərbaycan Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsündə hesabatlılıq sistemi 

 

Azərbaycan Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü (MSŞT) üzrə indiyədək 16 

ümumiləşdirilmiş hesabat açıqlayıb ki, onlardan 2-si illik hesabat olub. Bu hesabatlar 2003-cü 

ildən 2010-cu ilədək olan dövrü əhatə edir. Ölkədə ilk hesabat 2005-ci ildə açılanıb, bu, MSŞT 

tarixində ilk hesabat olub. Həmin dövrdən başlayaraq 2011-ci ildədək tərəflər arasında mövcud 

olan razılaşma əsasında hesabatlar ildə 2 dəfə açıqlanırdi.6 İlk hesabat 2003-cü ilin 6 ayını və 

2004-cü ili bütövlükdə əhatə edib. Birinci dövr hesabatlılıq sisteminə Azərbaycanın neft və qaz 

sənayesində fəaliyyət göstərən 21  şirkət qoşulub. Sonradan 2005-ci ilin hesabatını 22 şirkət 

təqdim edib. Həmin dövrə 3 şirkət bu prosesdən kənarda qalıb. Hazırda MSŞT-nin icrasına qoşulan 

şirkətlərin sayı 29-dur və onların mənsub olduğu fəaliyyət sektoru neft-qaz sənayesindən dağ 

mədən sənayesinədək genişlənib. İqtisadiyyatın hər iki sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlərin 

hamısı bu Təşəbbüsə cəlb olunub. Azərbaycanda şirkətlərin hesabatlılıq sistemi umumiləşdirilmiş 

qaydada həyata keçirilir. Onların bu fəaliyyəti heç bir qanunla tənzimlənmir. Birinci hesabatın 

tutuşdurulması Deloitte & Touche şirkətinə həvalə olunub. Şirkətin apardığı audit yalnız 

tutuşdurma xarakteri daşıyıb. 2006 və 2007-ci ilin hesbatları Moore Stephens şirkəti tərəfindən 

tutuşdurulub. Tərəflər arasında qəbul edilmiş və 2004-cü ildə imzalanmış Memoranduma görə, 

Azərbaycanda MSŞT hesabatlarının tutuşdurulmasına yalnız beynəlxalq nüfuzlu audit şirkəti cəlb 

olunmalıdır. Açıqlanmış hesabatların 1-i istisna olmaqla hamısı Deloitte & Touche və Moore 

Stephens şirkətləri tərəfindən tutuşdurulub. Yalnız bir dəfə 

 

2008-ci ildə hesabatın tutuşdurulması işinə “Mak Azərbaycan” birgə müəssisəsi cəlb olunub. 

 

Hesabatlara görə ödəniş hökumət və şirkətlər arasındaq növbəlilik prinsipi üzrə aparılır. İlk 

hesabata görə ödənişi Azərbaycan hökuməti adından Dövlət Neft Fondu həyata keçirib. Ekspert 

iqtisadçının bu tədqiqatın tamamlanma dövrü 1 iyul 2011-ci ili əhatə etmişdir. 2010-cu ildə 

Çoxtərəfli Qrupun qərarı ilə hesabatlar ildə 2 dəfə (6 aylıq və illik) deyil, yalnız 1dəfə (illik) 

açıqlanır. İlk belə Hesabat 2011-ci ilin iyun ayında açıqlanıb və 2010-cu ili əhatə edib.  Həmin 

dövrə məlumata görə 5 şirkət hesabat təqdim etməyib. Digər qeyri-neft sənaye sahəsi kimi 

Azərbaycanda qızıl hasilatı ilə məşğul olan şirkət 2009-cu il fevral ayının 25-də Qarşılıqlı Anlaşma 

Memorandumuna imza atmaqla MSŞT-yə qoşulduğunu bəyan edib. 

 

Azərbaycan Respublikasının Mineral Ehtiyatlarının Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye sahələrində 

Şəffaflıq Təşəbbüsü (MHŞT) üzrə Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumuna görə, hesabatların 

tutuşdurulması üçün tərəflərin təmsilçiliyi ilə Auditorun Seçim Qrupu (SQ) formalaşdırılır. SQ 

üzvləri Memorandumun tələbləri əsasında növbəti hesabat raundunun başlaması ilə əlaqədar 

olaraq müsabiqə anonsu verir və auditor şirkətlərini bu müsabiqəyə dəvət edir. Bununla əlaqədar 

olaraq ölkədə fəaliyyət göstərən beynəlxalq səviyyədə tanınmış və nüfuzlu auditor şirkətlərinə 

bildirişlər göndərilir. Sonra müsabiqə qaydalarına və müddətinə müvafiq şəkildə bu müraciətə 

cavab verən auditor şirkətlərinin seçim proseduruna start verilir. Bu prosesi də Seçim Qrupu aparır 

və onun üzvlərinin iştirakı ilə təklif paketi açıldıqdan sonra hər bir təklif ayrıca olaraq bir neçə 

meyar üzrə qiymətləndiirlir. Yekun qiymətləndirmə əsasında qalib şirkət müəyyənləşir. Bu barədə 

rəsmi bildiriş həmin şirkətə çatdırıldıqdan sonra Auditor şirkət onun üçün ayrılmış müddət ərzində 

(Memorandumun tələblərinə görə, illik hesabatlar növbəti ilin mart ayının 15-dək, yarımillik 

hesabatlar isə həmin ilin avqust ayının 15-dək təqdim olunmaldıır) şirkətlərdən və hökumətdən 

hesabatları alır. Şirkətlərdən daxil olmuş hesabatlar ümumiləşdirildikdən sonra hökumətin 

 

hesabatı ilə tutuşdurularaq müqayisə olunur. Kənarlaşmalar qeydə alındığı halda Auditor şirkəti 

onu aydınlaşdırmaq məqsədilə tərəflərə müraciət edir və onların verdikləri izahat əsasında 

kənarlaşmaların şərhini hazırlayır. Yekunda Müstəqil Mühasiblər adından auditor şirkətinin rəyi 

açıqlanır. 

 



  

 

Mövcud MSŞT hesabatların təhlili 

 

Azərbaycanın MSŞT hesabatlarının iqtisadçı ekspertlər tərəfindən apardıqları tədqiqatlara nəzər 

salaq. 

 

Çoxtərəfli Qrupun yaradılmasından ötən 1 il müddət ərzində hesabat sisteminin təkmilləşdiirlməsi 

istiqamətində bəzi dəyişikliklər (səmt qazı ilə təbii qazın ayrılması; sair vergilər bölməsinin açılışı; 

qızıl və gümüş hasilat sənayesinin gəlirlərinin hesabata əlavə olunması; hesabat sisteminin 

idarəolunması məsuliyyətinin dəqiqləşməsi) həyata keçirilmişdir, lakin hesabatların keyfiyyətinin 

artırılması, məzmunlu olması üçün təkmilləşdirmə imkanları çox böyükdür. Bu imkanları bir 

tərəfədən MSŞT meyarı (şirкətlər tərəfindən hökumətə edilən hər cür neft, qaz və digər hasilat 

ödəmələrinin, еləcə də höкumətin nеft, qаz və hаsilаtlа məşğul оlаn digər şirкətlərdən aldığı bütün 

mövcud gəlirlərin gеniş ictimаiyyət üçün аnlаşılаn, ətrаflı və аydın şəkildə müntəzəm dərc 

edilməsi), digər tərəfdən də ABŞ Senatının qəbul etdiyi Dodd-Frank Wall Street Reform Aktın12 

hesabatlara dair aşkarlıq tələbləri daha da çoxaldır. 

 

Hazırda hesabatların təhlili sahəsində müşahidə olunan çətinliklər bu istiqamətdə təkmilləşdirmə 

imkanlarını məhdudlaşdırır. Belə ki, birincisi, bu hesabatlarda əksini tapan göstəricilər çox 

məhdud xarakter daşıyır, ikincisi, eyni hesabat daxilində bir neçə ölçü vahidindən (dəyər, natural) 

istifadə olunur, üçüncüsü, hesabat dövrü və göstəricilərin sayının azlığı dinamika sıralarını 

qurmaqla 

 

təhlillər və korelyasiyalar aparmağa çətinliklər yaradır. 

 

Araşdırmaçı ekspert öz tədqiqat işlərini apararkən belə nəticıyə gəlmişdir ki, Azərbaycanın MSŞT 

hesabatlarına daxil olan göstıriciləri 3 qrupda təsnifləşdirmək mümkündür: 

 

-        Azərbaycan hökumətinin neft-qaz və qızıl-gümüş hasilatında olan payını ifadə edən 

göstəricilər; 

 

-        Azərbaycan mədən sənayesində yerli və xarici şirkətlər tərəfindən ödənilən əsas növ (mənfəət, 

royalti, torpaq vergisi və s.) vergilər; 

 

-        Qeyri-vergi ödənişləri (bonuslar, qiymət fərqindən daxilolmalar, dividendlər, lisenziya və 

konsessiya haqları və s.). 

 

Onlar Azərbaycanın MSŞT hesabatlarında əks olunmuş göstəriciləri ölçü vahidlərinə görə 2 

qrupda təsnifləşdirmək barədə təklif etmişlər bunlar: 

 

-        natural ifadəyə malik olan neft, qaz, qızıl və gümüş hasilat sənayesində forrmalaşmış 

məhsulda Azərbaycanın payı ilə əlaqəli göstəricilər; 

 

-        dəyər ifadəsində olan vergi və qeyri vergi ödənişləri ilə bağlı göstəricilər. 

 

MSŞT-nin yeni qaydalarında öz əksini tapan 9 saylı tələbə görə, MSŞT hesabatlarında əhəmiyyətli 

olan bütün göstəricilər öz əksini tapmaldır. Bununla  əlaqədar olaraq maraq qrupları aşağıdakılarla 

mütləq razılaşmaldırlar: 

 

1.     Şirkətlər və hökumətlərin açıqlanmalı olan gəlir axınlarını; 

2.     Hesabat verməli olan şirkətləri; 



3.     Mütləq hesabat verməli olan dövlət orqanlarını; 

4.     Hesabatların əhatə etdiyi müddəti; 

5.     MSŞT hesabatlarındakı məlumatların ümumiləşdirilmə və ya fərdiləşdirmə dərəcələrini. 

  

 

Bu zaman maraqlı tərəflər maliyyə axınlarına aşağıdakıları daxil etməldirlər: 

 

  

 

I. Hökumətin pay şəklində aldıqlarını, məsələn, mənfəət neftini; 

 

II. Milli dövlət şirkətinin pay şəklində aldıqlarını; 

 

III. Mənfəət vergilərini; 

 

IV. Royaltiləri; 

 

V. Dividendləri; 

 

VI. Bonusları (kontraktların imzalanması, yataqların aşkar olunması, məhsul burxaılışı ilə əlaqədar 

olaraq); 

 

VII. Lisensiya ödənişləri, kirayə haqları, daxil olma haqları və lisenziyada nəzərdə tutulan digər 

ödənişləri; 

 

VIII. Konsessiya haqları; 

 

IX. Maraq qrupunun razılaşdırdığı digər əhəmiyyətli ödənişləri; (Bura gömrük rüsumları və 

ödənişləri və eləcə də məcburi dövlət sosial sığorta ayırmaları daxil olabilər). 

 

Regionun digər ölkələrindən Qırğızıstan və Qazaxıstanın təcrübəsinin təhlili göstərmişdir  ki, 

həmin ölkələrdə Azərbaycandan fəqli olaraq bir sıra ödənişlər MSŞT hesabatlarına daxil 

eidlmişdir. Belə ki, Qazaxıstanda sosial sığorta ayırmaları, fiziki şəxslərin gəlir vergisi, yol vergisi, 

avtomobil vergisi, gömrük rüsumları, vergiləri və ödənişləri, elcəcə də su, meşə və digər 

resurslardan istifadəyə görə ödənişlər MSŞT hesabatında öz əksini tapır. 

 

  

 

Qırğızıstan Respublikasında vəziyyət; 

 

Bu ölkədə Vergi və Gömrük Məcəlləsində öz əksinin tapmış yalnız dövlət vergiləri deyil, həmçinin 

yerli vergilər də MSŞT hesabatlarına daxil edilmişdir. Qırğızıstanın hesabatı özündə 5 bölməni 

əks etdirir: 

 

vergi ödənişləri 

gömrük ödənişləri 

digər əhəmiyyətli ödənişlər 

iqtisadi göstəricilər 

şirkətlərin əlavə xərcləri. 

Digər əhəmiyyətli ödənişlər bölməsində sosial sığorta ayırmaları, təbii resurslardan istifadəyə görə 

haqlar, kənd təsərrüfatı məhsullarının itkisinə görə kompensaiyalar, kənd təsərrüfatı istehsalından 

gözlənilən faydalara görə haqlar, dövlətin payına görə dividendlər, mülkiyyətin, aktivlərin 



satışından daxilolmalar, dövlət orqanlarına lisensiya alınmasına görə ödənişlər, təbii resurlardan 

istifadə zamanı lisensiya müddətinin uzadılmasına görə ödənişlər əks etdirilir. İqtisadi göstəricilər 

bölməsində cari qiymətlərlə məhsul istehsalının həcmi göstərilir. Şirkətlərin əlavə xərcləri 

bölməsinə isə təhsilə dəstək, sosial və sənaye infrastrukturuna dəstək, rekultivasiya fonduna 

ayırmalar daxildir. 

 

Üçüncüsü, Azərbaycanın MSŞT hesabatlarının dövriliyinin və sayının az olması (hazırda onların 

sayı 15-dir), eyni zamanda oradakı göstəricilərin əvvəlcə yarımillik və illik, sonradan isə yalnız 

illik müddəti əhatə etməsi iqtisadi-riyasi üsulların tətbiqi ilə bu sahədə dərin tədqiqatların 

aparılmasına, həmin göstəricilərlə digər əlaqəli göstəricilər arasında korrelyasiyanın qurulmasına 

imkan vermir. Odur ki, 2010-cu ildə hesabatların təqdimi müddətinin ildə 2 dəfədən 1 dəfəyə 

keçirilməsi geriyə doğru addım kimi qiymətləndirilə bilər. Düzdür, bu dəyişiklik xüsusilə də 

şirkətlərin işlərini və öhdəliklərini azaltmaqla yanaşı, həm də hesabatların tutuşdurulmasına görə 

auditor şirkətinə ödənilən xərcləri 2 dəfə ixtisar etsə də, təhlilin informasiya bazasının təminatı 

nöqteyi-nəzərdən vəziyyəti pisləşdirmişdir. 

 

Dördüncüsü, hesabatda mənfəət neftinin və qazının həcmini xarakterizə göstəricilərin ölçü 

vahidlərinin fərqli olması həm daxili struktur qiymətləndirilməsi və həm də ölkələrarası 

müqayisələr aparmağa imkan vermir. Eyni formatda və şərtlərlə kontraktlar (Hasilatın Pay 

Bölgüsü) imzalayan və tətbiq edən ölkələrdə (məsələn, Qazaxıstanda, Cənubi Afrika 

Respublikasında, Nigeriyada) əmtəə 

 

istehsalında hökumətlərin payının dəyər ifadəsində verilməsi bu istiqamətdə hesabatın 

təkmillədirilməsi imkanların mövcudluğunu təsdiq edir. Bu isə Azərbaycanın MSŞT 

hesabatlarında da bu istiqamətdə təkmilləşdirmə imkanlarının mövcudluğundan xəbər verir. Odur 

ki, Azərbaycanın MSŞT hesabatlarının ölçü vahidinin eyniləşdiirlməsi, daha doğrusu, dəyər 

ifadəsində təqdimi zərurəti ortalığa çıxır. Azərbaycan neftinin ABŞ dollarına satıldığını nəzərə 

alaraq hesabatda əksini tapmış göstəriciləri hər iki valyutada, yəni Azərbaycan manatında və eyni 

zamanda ABŞ dollarında da hesablamaq mümkündür. Bu halda hər bir hesabat dövrünə 

Azərbaycan manatının ABŞ dollarına nəzərən məzənnəsi də təqdim olunmalıdır. 

 

Beləliklə də, Azərbaycanın MSŞT hesabatlarının təhlilinin informasiya mənbələrini aşağıdakılar 

təşkil edir: 

 

-        Azərbaycan Respublikası Hökumətinin mədən hasilatı sənayesindən əldə etdiyi məcmu  

daxilolmalar barədə hesabatları; 

 

-         Azərbaycanın mədən hasilatı sənayesində fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərin Azərbaycan 

Respublikası Hökumətinə ödənişləri barədə hesabatları; 

 

-        Azərbaycanın mədən hasilatı sənayesində fəaliyyət göstərən yerli şirkətlərin Azərbaycan 

Respublikası Hökumətinə ödənişləri barədə hesabatları; 

 

-        Müstəqil Mühsiblərin(Auditor şirkətinin) rəyləri; 

 

-        Azərbaycan Respublikası aidiyyəti dövlət orqanlarının mədən hasilatı sənayesindən əldə 

edilən gəlirlər, ödənişlər barədə statistik məlumatları. 

 

Təcrübə göstərir ki, xüsusilə də müqayisəyə gələ bilən informasiya mənbələrinin sayının az və 

məzmunun kasad olması bu istiqamətdə geniş təhlil aparmaq üçün mövcud problemlərdən 

birincisidir. Bütövlükdə, Azərbaycanın MSŞT hesabatlarının problemlərini isə aşağıdakı kimi 

qruplaşdırmaq olar: 



 

• Geniş məlumat bazasına çıxış imkanlarının məhdudluğu; 

 

Şirkətlər üzrə və bəzi ödənişlərə dair fərdi məlumatlara girişin qadağan olunması; 

 

• Hesabatın əsas göstəricilərinin digər ölkələrin analoji göstəriciləri iləmüqayisə oluna bilməməsi; 

 

• Digər informasiya mənbələrində əksini tapmış göstəricilərlə MSŞT hesabatlarında əksini tapmış 

bəzi göstəricilərin uyğun gəlməməsi; 

 

• Hesabat dövrünün uzunluğu. 

 

Bu problemlərin mövcudluğu şəraitində hesabatların təkmilləşdirilməsi imkanları da geniş 

görsənir. Bu imkanları eyni zamanda Azərbaycanın MSŞT hesabatlarını digər ölkələrə 

(Qazaxıstan, Timo Leste, Qana, Norveç, Monqolustan) müqayisədə də aşkara çıxır. 

 

Tədqiqatçı aşağıdakı iqtiamətlər üzrə təkmilləşdirmə imkanlarını aşkara çıxarmışdır: 

 

ödənişlərin təyinatına; 

ödənişlərin məzmumuna; 

ödənişlərin ölçü vahidlərinə; 

4  . ödənişlərin müddətinə; 

 

1. Azərbaycanın MSŞT hesabatlarının təqdimatı sistemində Hökumət Komissiyası (bu 

Komisiyaya Vergilər Nazirliyi və sair aidiyyəti nazirliklərin daxil olmasna baxmayaraq ) aparıcı 

rola malik olsa da, hesabatlarda ödənişlərin təynatı yalnız ARDNF-dir. Digər aidiyyəti orqanlardan 

Vergilər Nazirliyi (vergi ödənişləri üzrə), Gömrük Komitəsi (gömrük ödənişlərinə görə), Dövlət 

Sosial Müdafiə Fondu (sosial ayırmalara görə) bu hesabatın subyekti hesab olunsa da, onlara 

ünvanlanan ödənişlər Azərbaycanın MSŞT hesabatlarında ayrılmır. Hətta ödənişlərin təyinatı üzrə 

daxil olduğu bəzi dövlət orqanları (Gömrük Komitəsi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu) Hökumət 

Komisisyasının tərkibinə belə daxil edilməyib. 

 

2. Ödənişlərin məzmumuna gəlincə, bu istiqamətdə daha geniş təkmilləşdirmə istiqaməti vergilər 

üzrə daxilolmalara şamil oluna bilər. Bu sahədə mövcud imkanların aşkara çıxarılması mədən 

hasilatı sənayesi şirkətlərinin bütün ödənişlərinin müəyyənləşdirilməsi yolu ilə mümkündür. Belə 

ki, bu istiqamətdə yerli və xarici, neft-qaz və qızıl-gümüş şirkətləri üzrə imkanlar da müxtəlifdir. 

 

Xarici neft-qaz şirkətlərinin xüsusi rejimli vergi ödəycisi kimi fəaliyyət göstərməsi onların yalnız 

işçilərə görə hökumətə ödənişləri barərə məlumatların MSŞT hesabatları çərçivəsində 

aşkarlanmadığıni deməyə əsas verir. Çünki bu şirkətlər gömrük ödənişlərindən azaddırlar, ƏDV 

ödəyicisi deyillər. Yerli şirkətlərə gəlincə, onlar mədən hasilat sənayesində fəaliyyətləri zamanı 

ƏDV, işçilərə görə gəlir vergisi, sosial sığorta ayırmaları, idxal əməliyytaları zamanı gömrük 

rüsumları və vergilər ödəyirlər. Eynilə də qızıl-gümüş hazilatı sənayesinda fəaliyyət göstərən 

şirkət də bu növ ödənişləri həyata keçirsə də, onların heç biri Azərbaycanın MSŞT hesabatlarında 

öz əksini tapmır. 

 

3. Azərbaycanın MSŞT hesabatlarında müxtəlif göstəricilər üzrə eyni ölçü vahidi olaraq dəyər 

göstəricindən istifadə hesabatların müqayisəyə gətirilməsi və eyni zamanda təhlili nöqteyi-

nəzərdən çox əhəmiyyətlidir. Bunun üçün mövcud hesabatlarda Azərbaycanın payını ifadə 

edərkən mənfəət neftinin, təbii və səmt qazlarının, qızıl və gümüşün natural formada təqdim 

olunan göstəriciləri üzrə müvafiq hesablamalar aparılması və onların dəyər ifadəsinə çevrilməsi 

lazımdır. 



 

4. Nəhayət, hesabatların illik olması, onun yarımillik və rüblük müddətlər üzrə təqdimatı 

imkanlarını özündə saxlayır. Ümumiyyətlə, maliyyə hesabatlılığı sistemi üçün rüblük dövrün 

qəbul edilən olması bu hesabatların rüblük sisteminə keçidi zəruri edir. Hesabatların 

qiymətləndirilməsini Gəlirlərə Nəzarət İnstitutunun ekspertlərinin MSŞT meyarları əsasında 

hazırladıqları metodologiya əsasında aparmaq mümkündür: 

 

  

 

Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyi 

 

Vergi Məcəlləsi: 

 

-        Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsində əhəmiyyətlilik nöqteyi nəzərindən vergi 

təsnifatı olmadığından Məcəllənin 6-cı maddəsində göstərilən bütün növ dövlət vergiləri 

əhəmiyyətli hesab olunur. 

 

Onların siyahısı belədir: 

 

- fiziki şəxslərin gəlir vergisi; 

 

- hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi (bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatlardan 

başqa);- 

 

- əlavə dəyər vergisi; 

 

- aksizlər; 

 

- hüquqi şəxslərin əmlak vergisi; 

 

- hüquqi şəxslərin torpaq vergisi; 

 

- yol vergisi; 

 

- mədən vergisi; 

 

- sadələşdirilmiş vergi. 

 

  

 

15. Gömrük Məcəlləsinin 108-ci maddəsində aşağıdakı ödənişlər nəzərdə tutulur: 

 

1) gömrük rüsumu; 

 

2) əlavə dəyər vergisi ; 

 

3) aksizlər; 

 

4) yol vergisi; 

 

5) Azərbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

lisenziyaların verilməsi və lisenziyaların fəaliyyətinin bərpa edilməsinə görə dövlət rüsumu; 



 

6) gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə mütəxəssislərə ixtisas attestatlarının verilməsi və attestatların 

fəaliyyətinin bərpa edilməsinə görə yığımlar; 

 

7) gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları; 

 

8) malların saxlancına görə gömrük yığımları; 

 

9) malların gömrük müşayiətinə görə gömrük yığımları; 

 

10) məlumatlandırma və məsləhətverməyə görə haqq; 

 

11) ilkin qərarların qəbuluna görə haqq; 

 

12) gömrük auksionlarında iştirak etməyə görə haqq; 

 

13) digər gömrük ödənişləri. 

 

  

 

“Sosial sığorta haqqında” Qanunun 14-cü maddəsinə görə, 

 

  

 

İşəgötürənlər əmək haqqı fondunun 22 faizi məbləğində sosial sığorta ayırmaları həyata keçirir, 

işçinin əmək haqqından isə 3 faiz tutulur. 

  

 

4. MHŞT üzrə yeni hesabatlarda dəyişikliklər və onların qiymətləndirilməsi 

 

Ekspertlər tərəfindən MHŞT üzrə yeni hesabatlarda dəyişikliklərə dair verilən təkliflər: 

 

  

 

Azərbaycanda MSŞT hesabatlarının həm üfüqi (fərdiləşmə) və həm də şaquli (ödənişlər üzr 

fərdilik, məzmununun keyfiyyətinin artırılması) istiqamətdə təkmilləşdirilməsi imkanları olduqca 

böyükdür. 

 

Onların həyata keçirilməsi üçün MSŞT-nin yeni qaydaları, Dodd Frank Aktı hazırkı situasiyada 

yeni imkanlar açır. Odur ki, tədqiqatın tapıntıları əsasında maraq qrupları, konkret olaraq ÇQ 

qarşısında həlli qısa zamanda vacib olan bir sıra vəzifələr durur. 

 

Üfuqi istiqamətdə hesabatların təkmilləşirilməsi aşağıdakı sahələr üzrə aparıla bilər: 

 

1. Sirkətlər; 

 

2. Gəlirlərin axını 

 

3. Layihələr 

 

4. Təbii sərvətlər 

 



Birinci istiqamət üzrə şirkətlər fərdi qaydada hazırladıqları hesabatların dərc olunmasına və 

ictimailəşməsinə razılıq verməli və Azərbaycanda ümumiləşdirilmiş deyil, başqa ölkələrdə 

(Norveç, Nigeriya, Qvineye, Qana, Monqolustan və s.) olduğu kimi fərdi hesabatların 

açıqlanmasına razılıq verməldirlər. Bununla bağlı MSŞT-də iştirak edən amerikan şirkətlərinin 

qarşısında Dodd Frank Aktı yeni vəzifələr qoyur. 

 

İkinci istiqamətdə, dövlətə ünvanlanan gəlirlərin ünvanlandığı dövlət orqanları üzrə açıqlanmasına 

keçid olmaldır. Bu zaman ilk növbədə mədən sənayesi şirkətlərinin maliyyə axınları təhlil 

olunmalı və onun daxil olduğu dövlət orqanları müəyyənləşdirilməlidir. Belə olan halda da yalnız 

ARDNF deyil, həmçinin digər orqanlar da mədən sənayesi şirkətlərindən aldıqları barədə 

hesabatlar verməli və bunun üçün yeni hesabat formaları işlənilməlidir. Belə ki, mədən sənayesi 

şirkətlərinin dövlət büdcəsinə vergi ödəmələri barədə Vergilər Nazirliyi, rüsum və idxal vergisi 

ödəmələri üzrə Dövlət Gömrük Komitəsi, sosial sığorta ayırmaları üzrə ödəmələrə görə Dövlət 

Sosial Müdafiəsi Fondu, ekoloji cərimələrə görə Təbii Sərvətlər və Ekologiya Nazirliyi ayrıca 

hesabat forması doldurmalı MSŞT çərçivəsində onu auditor yoxlamasına və maraqlı tərəflərə 

təqdim etməlidirlər. Bu zaman ARDNŞ-nin ikili statusunun mövcudluğunu nəzərə alaraq o həm 

mədən sənayesi şirkəti və həm də dövlətin adından çıxış edən xüsusi statuslu şirkət kimi hesabat 

verməlidir. Bu istiqamətdə yeni imkanlar MSŞT üzrə yeni qaydaların təsdiq olunmasından sonra 

yaranmışdır. Həmin qaydalarda əskini tapmış tələblərdə maliyyə axınlarının istiqamətlər üzrə 

tərkibi də təqdim olunur. Bu qaydalara istinad edərək və Azərbaycan qanunvericiliyində 

əhəmiyyətli və ya əhəmiyyətsiz ödəniş təsnifatının 

 

olmamasını nəzərə alaraq, mədən sənayesində tətbiq olunan bütün növ ödənişlər hesabata daxil 

edilməlidir. Üçüncü istiqamətdə hesabatlar Azərbaycan hökumətinin mədən sənayesində 

imzaladığı kontraktlar üzrə ayrıca verilməldir. Məlumat üçün bildirək ki, ötən 17 il ərzində 

Azərbaycanın mədən sənayesində yalnız neft-qaz yataqlarının istismarı məqsədilə Hasilatın Pay 

Bölgüsü üzrə 34 kontrakt imzalanmışdır. Bu kontraktların 10-a qədərinin fəaliyyətinə sonradan 

xitam verilsə də, hazırda Azəri Çiqaq Günəşlidən (AÇG) savayı Kürovdağ, Kürsəngi-Qarabağlı, 

Misovdağ, Neftçala, 

 

Kəlaməddin, Sulutəpə-Novxanı və sair yataqların istismarı üzrə kontraktlar işləyir və həmin 

kontraktlar üzrə də şirkətlər hökumətə müxtəlif ödəmələr edirlər. Azərbaycanda kontraktların açıq 

olması bu sahədə dəyişiklik üçün imkanlar yaradır. Nəhayət, dördüncü istiqamətdə hesabatlar 

hazırkı situasiyaya müvafiq olaraq neft – qaz sektoru və qızıl -gümüş sektoru üzrə ayrılıqda 

verilməlidir və bunun üçün də yeni hesabat formaları hazırlanmalıdır. Məlumat üçün bildirim ki, 

bu iki sektor üzrə eyni HPB sazişi imzalanmasına baxmayaraq, onların şərtləri bir-birindən çox 

fərqlənir. Koalisiya tərəfindən qızıl-gümüş sektorunda gəlirlərin açıqlanması üçün yeni Hesabat 

Forması təklif oluna bilər. 

 

Şaquli istiqamətdə hesabatların məzmununda dəyişikliklər 3 istiqamətdə aparılmaldıır. Birincisi, 

mövcud hesabatlarda boş qalan sətirlər doldurulmalıdır. Bunun üçün ilk növbədə Əlavə Dəyər 

Vergisi (ƏDV), torpaq vergisi, əmlak vergisi, qiymət fərqi, lisenziya və konsessiya haqqı, 

dividendlər və hökumətə digər ödənişlər sətri doldurulmalı, ikincisi, mövcud hesabatlarda sosial 

sığorta ayırmaları, gəlir vergisi, yol vergisi, idxala ƏDV, gömrük rüsumları, cərimə və peniyalar 

sətirləri əlavə olunmalı və bu sətirlər üzrə də növbə__________ti hesabat dövründən ödənişlər 

edilməli, nəhayət, üçüncüsü, hesabatlarda öz əksinin tapmış Azərbaycan hökumətinin mənfəət 

neftində payı yalnız natural deyil, həm də dəyər ifadəsində pul ekvivalentində manatla və ya 

dollarla göstərilməlidir. Nəhayət, yekunda tövsiyə edirik ki, Azərbaycanda MSŞT hesabatlarının 

təqdimatı yalnız illik deyil, həmçinin də rüblük dövrlər üzrə açıqlanmalıdır, ən azı yarımillik 

olmaqla əvvəlki vəziyyətinə qaytarılmaldıır. Bu, mədən sənayesindəki ödənişlər əsasında 

hesabatların dərindən təhlili işinə müsbət təsir etməklə yanaşı, həm də tərəflərin məsuliyyətini 

artırmağa, eləcə də ictimaiyyəti daha intensive məlumatlandırmaga imkan verə bilər. Hesabatların 



tutuşdurulması üçün auditor şirkətinə ayrılan müddət isə 1 aydan 2 aya artırılması indiyə qədər 

müşahidə olunan gecikdirilmələrin aradan qaldırılmasına xidmət edə bilər. 

 

Bütün bunlarla yanaşı, hesabat təqdim edən şirkətlərin və dövlət orqanlarının hər biri ayrı-ayrılıqda 

beynəlxalq standartlara uyğun olaraq auditor yoxlamasından keçməlidir. MSŞT üzrə hesabatların 

auditi yalnız şirkətlərlə hökumət hedsabatlarının tutuşdurulması ilə başa çatmamalı, bu zaman başa 

MSŞT ölkələrində (məsələn, Nigeriyada) olduğu kimi, həmçinin maliyyə və prosesin auditi də 

aparılmaldır. 

 

Beynəlxalq İdarə Heyətinin Azərbaycan Hökumətiinə tövsiyələri 

 

  

 

Beynəlxalq İdarə Heyətinin MHŞT-nin qərarı ilə Azərbaycan Hökumətiinə 4 istiqaməti üzrə 

tövsiyələr verilmişdir ki, bu Çoxtərəfli Qrupun yaradılması və ÇTQ-un iş planının qəbulu, 

Hesabatların təkmilləşdirilməsi,  Hhesabatlara dair ictimai məlumatlandırma imkanlarının 

artırılmsıdır. Baxmayaraq ki, Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumu 2004-cü il noyabr ayının 13-də 

MSŞT üzrə Hökümət Komissiyası, MSŞT-yə qoşulan mədən sənayesi şirkətləri və İctimai 

Birliklərin “Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması” Koalisiyası tərəfindən imzalanmışdır. 

2009-cu ildə Dohada keçirilmiş İV Qlobal Konfransda Beynəlxalq İdarə Heyətinin tövsiyəsi ilə 

Çoxtərəfli Qrup yaradılmış və onun ilk iclası 2010-cu ilin fevral ayının 4-də keçirilmişdir.  Lakin 

Hesabatların təkmilləşdirilməsi və Hesabatlara dair ictimai məlumatlandırma imkanlarının 

artırılmsı sahəsində ciddi addımlar atılmamışdır. 

 

  

 

2011-ci ildə qəbul etdiyi MHŞT-nin yeni qaydalarında əksini tapmalı olan   ödənişlər 

 

  

 

MHŞT-nin yeni qaydalarında öz əksini  tapan 9  saylı  tələbə  görə, ÇQ-da olan maraqlı tərəflər öz 

aralarında hesabatların önəmliliyini və formatını razılaşdırmalıdırlar. Yeni qaydaların 14-cü 

tələbinə görə MHŞT hesabatlarında neft-qaz və dağ-mədən şirkətləri bütün önəmli məlumatları 

hökumətə açıqlamalıdırlar. Yeni qaydaların 19-cu tələbinə görə neft-qaz və dağ-mədən şirkətləri 

MHŞT qaydalarını dəstəkləməlidirlər. MSŞT hesabatlarında əhəmiyyətli olan bütün göstəricilər 

öz əksini tapmaldır.  Bununla əlaqədar olaraq maraq qruplarından ibarət ÇTQ  aşağıdakıları mütləq 

razılaşmaldırlar: 

 

  

 

1. Şirkətlər və hökümətlərin  açıqlanmalı olan gəlir axınlarını; 

 

2. Hesabat verməli olan şirkətləri; 

 

3. Mütləq hesabat verməli dövlət orqanlarını; 

 

4. Hesabatların  əhatə etdiyi müddəti; 

 

5.MSŞT hesabatlarındaki məlumatların ümumiləşdirilmə və ya fərdiləşdirmə dərəcələrini. 

 

  

 



Hesabatlarda hamı tərəfindən qəbul olunmuş və aşağıda göstərilən gəlir axınları öz əksini 

tapmalıdır: 

 

  

 

Dövlətə yerin təkinin sahibi kimi, düşən məhsulun payından gələn gəlir; 

Milli yerli dövlət şirkətlərinin payına düşən məhsuldan gəlir; 

Gəlir vergisi; 

Royalti; 

Dvidendlər; 

Bonuslar (siqnatur bonusları, açıq yataqlara və hasilata gorə); 

Lisenziya; 

Gəlir nefti; və maraqlı tərəflərin ÇQ-da razılaşdırdıqları hökumətə ödənilən başqa 

 böyük daxilolmalar; 

  

 

MHŞT üzrə yeni hesabatlarda dəyişikliklər və onların qiymətləndirilməsi üçün tədqiqat işi 

apararkən sorğu mektubları ilə ÇTQ – un  Koalisiyadan olan üzvlərinə müraciət rdilmişdir. 

Müraciətdə, MSŞT-nin yeni qaydalarında öz əksini  tapan 12 və 13 saylı  tələblərinə görə, 

Hökumət Komissiyasından (HK) tələb olunur ki, hökumətin və şirkətin hesabatları beynəlxalq 

standartlar əsasında audit olunması barədə suallar daxil edilmişdir. 

 

Həmin müraciət məktubuna cavabdan aşağıda verilənlər məlum olmuşdur. 

 

5. Çoxtərəfli Qrupda 9 aprel 2012 –ci il üçün əldə edilən razılaşmalar 

 

  

 

Çoxtərəfli Qrupun 9 aprel 2012 –ci ildə keçirilən iclasında hesabatlarla baglı bir sıra razılaşmalar 

əldə edilmişdir. Qrupun iclasında hesabatlarda əks olunan ödənişlərin əhəmiyyətlilik dərəcəsi 

müzakirə olunmuşdur. İclasda məlumat verilmişdir ki, Azərbaycan Hökumətnə sifir faizdən (0 %-

dən) məbləğdən həcmdə olan daxilolmaların hesabatlarda əks olunması açıqlanmışdır. Hökumətin 

və şirkətin hesabatları beynəlxalq standartlar əsasında audit olunması məsələsinə aydınlıq 

gətirilərək bildirilmişdir ki, hökumətin hesabatları beynəlxalq auditdət keçir. Auditor şirkəti 

müsabiqə əsasında seçilir. Şirkətlərin hamısı beynəlxalq auditdət hələ ki, keçmir, bu bir sıra daxili 

problemlər yaratdığı üçün bu hələlik mümkün deyildir. Azərbaycan 

 

təcrübəsində hesabatların yoxlanılması beynəlxalq nüfuzlu auditor şirkətləri tərəfindən aparılsa da, 

MHŞT hesabatları yalnız tutuşdurularaq yoxlanılır və lazım gəldikdə (kənarlaşmalar aşkar edildiyi 

halda) isə müvafiq təhqiqatlar aparılır. Bu, tam audit (maliyyə, əməliyyat və s.) yoxlaması məqsədi 

daşımır. 

 

Azərbaycanda MHŞT Bundan başqa 4 iyun tarixində açıqlanan 16-cı hesabatda Azərbaycanda 

mədən hasilatı ilə məşğul olan bütün xarici və yerli şirkətlər  azərbaycan dövlətinə köçürülən 

gəlirlər üzrə (natura və dəyər ifadəsində) əhəmiyyətlilik həddinin müəyyən edilməsi aşağıdakı iki 

səviyyədə müəyyən edilməsi razılaqşdırılmış və bu aşağıdakı göstərilmişdır. 

 

1. Hesabata daxl edilən əhəmiyyətli gəlir mənbələrinin müəyən edilmişdir: 

 

  

 

MHŞT üzrə ÇTQ tərəfindən əhəmiyyətli sayılan gəlir mənbələri aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilib: 



 

  

 

- neft hasilatı üzrə natura və dəyər ifadəsində 

 

- təbii və səmt qazı qazı  natura və dəyər ifadəsində 

 

- əsas və qiyməyli metallar natura və dəyər ifadəsində 

 

- mənfəətdən vergi: 

 

- dvidendlər 

 

- imzalanma və digər bonuslar 

 

- akr ödənişləri və tranzit haqları 

 

- liçenziya və konsessiya haqları 

 

- royalti əlavə dəyər vergisi, torpaq vergisi, əmlak vergisi, qiymət fərqi və sair vergilər (fiziki 

şəxslərin gəlir vergisi, DSMF ayırmalar və ödəmə mənbəyindən tutulan vergilər istisna olmaqla) 

. 

 

  

 

Bu gəlir mənbələri dövlətin mədən hasilatından əldə edilən gəlirlərin 99 faizdən çoxunu əhatə edir. 

 

  

 

2. Hər müəyyən edilmiş gəlir mənbəyi üzrə əhəmiyyətli sayılan məbləğ həcm/həddi. 

 

  

 

Göstərilən gəlir mənbələri üzrə Azərbaycan hökumətinə sıfırdan (0-dan) yuxarı məbləğ/həcmdə 

daxilolmalar əhəmiyyətli sayılır. 

 

Azərbaycanda MHŞT hesabatlarının göstəricilər sistemi, onun keyfiyyət qiymətləndirilməsi və 

kəmiyyət təhlili Azərbaycanın MHŞT hesabatlarına daxil olan göstəriciləri 3 qrupda 

təsnifatlaşdırmaq mümkündür: 

 

n   Azərbaycan hökumətinin neft-qaz və qızılgümüş hasilatında olan payını ifadə edən göstəricilər; 

 

n   Azərbaycan mədən sənayesində yerli və xarici şirkətlər tərəfindən ödənilən əsas növ (mənfəət, 

royalti, torpaq vergisi və s.) vergilər; 

 

n   Qeyri-vergi ödənişləri (bonuslar, qiymət fərqindən daxilolmalar, dividendlər, lisenziya və 

konsessiya haqları və s.). 

 

  

 

Bu göstəricilər üzrə adətən Azərbaycan hökumətinin hesabatında ona çatan pay, vergilər qrupu 

üzrə mənfəət, royalti və sair vergilər, qeyri-vergi ödənişləri bölməsində isə bonuslar göstərilir. 



 

  

 

Azərbaycanın MHŞT hesabatlarında əks olunmuş göstəriciləri ölçü vahidlərinə görə 2 qrupda 

təsnifatlaşdırmaq olar: 

 

n   natural ifadəyə malik olan neft, qaz, qızıl və gümüş hasilat sənayesində forrmalaşmış məhsulda 

Azərbaycanın payı ilə əlaqəli göstəricilər; 

 

n   dəyər ifadəsində olan vergi və qeyri-vergi ödənişləri ilə bağlı göstəricilər. 

 

  

 

Azərbaycanın MHŞT hesabatlarının kəmiyyət təhlilindən əvvəl onun göstəricilər üzrə keyfiyyət 

təhlili MHŞT hesabatlarının qiymətləndirilməsinə dair indikatorlar əsasında müəyyən edilir. Bu 

indikatorlar aşağıda verilmişdir. 

 

  

 

İndikatorlar 

 

1.  Hesabatlar müntəzəm açıqlanırmı? 

 

2.  Hesabatlar üzrə müddət çərçivəsi müəyyənləşdirilibmi? 

 

3. Hesabatlar özündə ən vacib göstəriciləri əks etdirirmi? 

 

4. Hesabatları tutuşduran audit şirkəti beynəlxalq nüfuzlu şirkət sayılırmı? 

 

5. Hesabatlardakı göstəricilər tutuşdurularkən üst-üstə düşməyən məlumatlara audit şirkəti 

izah verirmi? 

 

6. Hesabatlara ictimai əlşatanlıq təmin olunurmu? 

 

7. Hesabatlar aydın və başadüşüləndirmi? 

 

8. Hesabatlara vətəndaş cəmiyyəti alternativ rəy hazırlayırmı? 

 

9.  Hesabatlar şirkətlər üzrə fərdi qaydada açıqlanırmı? 

 

  

 

Azərbaycanın mədən hasilatı sənayesində fəaliyyət göstərən yerli şirkətlərin Azərbaycan 

Respublikası hökumətinə ödənişləri  aşağıda verilən istiqamətlər üzrə açıqlanır; 

 

Xarici şirkətlərin hasilatında hökumətə düşən pay üzrə mənfəət nefti, mln. barellə 

Xarici şirkətlərin hasilatında hökumətə düşən pay üzrə qaz hasilatı, min m3 

Xarici şirkətlərin hasilatında hökumətə düşən pay üzrə qızıl və gümüş hasilatı, min unsiya ilə 

Hökumətin xarici şirkətlərdən bonuslar üzrə daxilolmaları, mln. ABŞ dolları 

Hökumətin xarici şirkətlərdən mənfəət vergisi üzrə daxilolmaları, mln. AZN 

Hökumətə yerli şirkətlərdən mənfəətdən vergisi üzrə daxilolmalar, mln. AZN 

Hökumətə royalti (mədən vergisi) üzrə daxilolmalar, mln. AZN 



Hökumətə yerli şirkətlərdən ödənilən digər vergilər, qiymət fərqi daxil olmaqla, mln. AZN 

  

 

Mənbələr: 

 

http://eiti.org/ 

http://archive-2011.revenuewatch.org/files/rwi_bp_eiti_rules.pdf 

http://eiti.org/news-events/2011-edition-eiti-rules 

4.     www.eitiparis.org 

5.     www.eiti-ngo-azerbaijan.org 

6.     Azərbaycan Respublikasının Vergilər Məcəlləsi. Bakı 2010 

7.     Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi. Bakı. 2010 

8.     Sosial Sığorta Haqqında AR Qanunu. Bakı. 2010 

9.     www.oilfund.az 

10.  Azərbaycanda MSŞT üzrə açıqlanmış hesabatlar (www.oilfund.az ) 2005-2010-ci illər 

11.  Azərbaycanda MSŞT üzrə hesabatlara dair müstəqil mühasiblərin rəyi. 2005-2010-cu illər 

12.  MSŞAK İnformasiya bülleteni. N 24-31 

 www. eitransparency.org 
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