
Vergi Uçotu

Vergi Uçotu nədir?

Vergi Uçotu təlimimiz vergi və sığorta ödənişlərinin uçotunu asan üsulla öyrənmək, həmçinin 
bu praktiki bilikləri vergi bəyannamələrinin tərtib edilməsində tətbiq etmək istəyən şəxslər 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu kursda vergi uçotunun aparılması həm nəzəri, həm də praktiki 
əsaslarla tədris olunur.



10 ildən çox müddətdə tədris etdiyimiz bu təlimdə məqsədimiz “vergi uçotu a-dan z-yə” 
prinsipinə əsaslanaraq maliyyə və idarəetmə uçotu baza biliklərinə malik şəxslərə vergi 
uçotunu öyrətməkdir.



Bildiyiniz kimi, Vergi Məcəlləsi kifayət qədər mürəkkəb şəkildə yazılmış qanunvericilik aktıdır, 
bu səbəbdən maddələrin şərhlərini anlamadan təcrübədə tətbiq etmək də çətin olur. 
Həmçinin, Məcəllədə vergilərin uçotu barədə də maddələr və onların şərhi kifayət qədər 
sadə deyil. Buna görə də, vergilərin uçotu zamanı yarana biləcək çətinliklərini aradan 
qaldırmaq üçün vergi uçotu kursları arasında məhz bu təlimimiz Sənin üçün effektiv olacaq. 
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Nə Öyrənəcəksiniz?

 Vergi və sığorta ödənişlərinin mahiyyəti
 Vergi növlərinin hesablanması və uçotunun aparılmas
 AR Vergi Məcəlləsinə uyğun şəkildə vergi, statistika və DSMF hesabatlarının 

tərtib
 BTP-də ÖMV və Onlayn şəkildə Vahid Rüblük Bəyannamənin tərtib edilməs
 Ciddi hesabat blankları üzərində işləmək və sənədləşmə proseslərinin təşkil 

edilməsi
 BTP proqramından istifadə edərək bəyannamə paketlərinin hazırlanması

Fərqlərimiz

Təkmilləşdirilmiş Tədris Proqramı
10 ildir tədris olunan və bu müddətdə daim 
optimallaşdırılan təlim proqramı

Tədris vəsaitləri
Ödənişsiz dərs vəsaitləri ilə təminat

İmtahan sistemi
Tədris müddətində mütəmadi olaraq yoxlama 
imtahanların təşkili

Peşəkar Təlimçilər
Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi

Mentor dəstəyi
Asistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və 
tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək

Sertifikasiya
İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın 
verilməsi



Kurs Proqramı

İATM - Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlərin 
ehtiyaclarına uyğun mühasibat uçotu sahəsində 
Mütəxəssislər yetişdirən 10 ildən çox təcrübəyə malik 
ixtisaslaşmış araşdırma və tədris mərkəzidir. 
Mərkəzimizin əsas Fərqi mühasib və maliyyəçi kimi 
çalışan, eyni zamanda biliklərini paylaşmaq həvəsi olan 
yüksək pedaqoji qabiliyyətə malik Müəllim Komandası 
yetişdirən, həmçinin tələbələr üçün asan anlaşılan Tədris 
Vəsaitləri hazırlayaraq tədrisi praktiki şəkildə təşkil edən 
bir qurum olmasıdır.
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 Vergilər haqqında ilkin anlayışlar
 Sığorta ödəmələri haqqında ilkin anlayışlar
 Muzdlu işlə əlaqədar əldə olunan gəlirlərə görə tutulan gəlir vergisinin və 

sığorta ödənişlərinin uçotu və hesabat
 Ödəmə mənbəyindən tutulan gəlir vergisinin, sığorta ödənişlərinin uçotu və 

hesabat
 Sadələşdirilmiş verginin uçotu və hesabat
 Əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) və Əvəzləşdirilən ƏDV-nin uçot
 Avans, gömrük, k/t və s. əməliyyatlar zamanı ƏDV-nin uçot
 ƏDV-dən azad və ƏDV-yə 0 dərəcə ilə cəlb olunan əməliyyatların uçotu və 

ƏDV hesabatı
 Mənfəət (gəlir) vergisinin mahiyyəti və uçot
 Mənfəət vergi bəyannaməsinin hazırlanması və əlavə 
 Əmlak vergisinin uçotu və hesabat
 Digər vergilərin uçotu və hesabatı; Statistika hesabatlarının tərtibi və təqdim 

edilməsi

Vergi Uçotu
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