
MHBS və KOS üçün 
MHBS üzrə PMS

(I mərhələyə hazırlıq)

MHBS və KOS üçün MHBS üzrə PMS (II mərhələyə 
hazırlıq) nədir?

Həm MHBS, həm də KOS üçün MHBS üzrə PMS ikinci mərhələyə hazırlığı əhatə edən bu 
təlim Vergi, Mülki və Əmək Qanunvericiliklərinin birgə tədrisindən ibarətdir.



Təlim DİM proqramı əsasında iştirakçılara nəzəri və praktiki biliklərin, qanunvericilklərin əsas 
müddəalarının sadə izahla çatdırılmasını və həm imtahanda, həm də peşəkar həyatda 
qarşıya çıxacaq suallara düzgün və effektiv şəkildə cavab tapılmasını özündə əks etdirir.




Əgər DİM proqramına uyğun şəkildə hazırlaşaraq MHBS və ya KOS üçün MHBS üzrə PMS 
ikinci mərhələ imtahanında uğurlu nəticə əldə etmək istəyirsənsə, Sən də təlimimizə qoşul!
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Nə Öyrənəcəksiniz?
 Vergi Məcəlləsi ümumi müddəalar, vergilərin ödənilməsi üzrə ümumi 

qaydalar
 Mülki qanunvericiliyin obyekt və subyektləri, fiziki şəxslər və onların hüquq və 

fəaliyyət qabiliyyəti barəsində əsas müddəala
 Öhdəliklər haqqında ümumi müddəalar, müqavilə anlayışı, növləri, bağlanma, 

dəyişilmə və ləğv qaydaları, öhdəliklərin icrası və təminat üsullarına dair əsas 
müddəala

 Əmək haqqı, onun tərkibi, müxtəlif şərtlərdə ödənilən əmək haqqı barədə 
əsas şərtlə

 Dövlət vergi orqanları, Vergi nəzarəti, fiziki şəxslərin gəlir vergisinə və hüquqi 
şəxslərin mənfəət vergisinə aid olan maddələ

 Əmlak və əşya hüququna dair ümumi müddəalar, əşyaların növləri, daşınmaz 
və daşınar əşyalar və hüquqlara mülkiyyət hüquq

 Əmək Məcəlləsinə giriş, əmək münasibətlərinin əsasları, əmək məcəlləsinin 
qüvvəsi və tətbiqinin əsaslar

 İşçi və işəgötürənlərin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti, ziyanın hesablanması 
qaydası

Fərqlərimiz
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

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.

#iATMiləuğura


