
Büdcə Qanunvericiliyi

Büdcə Qanunvericiliyi nədir?

Büdcə Qanunvericiliyi təlimimiz İctimai sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq 
Standartları (İS üçün MUBS) üzrə I və II səviyyə PMS növü üzrə imtahanın II mərhələsinə 
hazırlığı əhatə edir.



Bu təlimimizdə İctimai sektorda (Büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda) mühasibatlıq 
tərəfində aparılan gündəlik əməliyyatlarda tez-tez qarşılanan xərc maddəsi anlayışları, satın 
alınacaq malların, iş və xidmətlərin xərclərin iqtisadi təsnifatına uyğun olaraq doğru müəyyən 
edilərək (xərc maddələrinin təyin edilməsi) ödənişlərin həyata keçirilməsini, daha sonra isə 
düzgün hesablarda, yəni xərc maddələrinin iqtisadi təsnifatı ilə uzlaşan uçot hesablarında 
əks etdirməyi, xərclər smetasının mahiyyəti, formaları, o cümlədən büdcə proqnozlarının və 
onların hazırlanması qaydaları ilə bağlı vacib məsələlər nəzərdən keçirilir.



Əgər Büdcə Qanunvericiliyi üzrə PMS II mərhələyə effektiv şəkildə hazırlaşmaq və 
imtahanda uğurlu nəticə əldə etmək istəyirsənsə, Sən də təlimimizə qoşul!

Mobil: +99477 490 29 21

Mobil: +99477 220 70 21

Tel: +99412 480 28 45

office@iatm.az

iatm.edu.az
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Nə Öyrənəcəksiniz?
 Büdcə sistemi haqqında qanunvericilik
 Büdcə sistemi və təsnifat
 Dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibi prosesi və büdcə təqvimi
 Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsi və təsdiqi
 Dövlət büdcəsinin icrası, kassa icrası və icrası barədə hesabat
 Dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin auditi
 Dövlət borcu və ona xidmət göstərilməsi
 Yerli büdcələrin tərtibi, təsdiqi, icrası və icrasına nəzarət
 Büdcə gəlirlərinin təsnifatı
 Büdcə xərclərinin funksional, iqtisadi, inzibati təsnifatı
 Dövlət büdcəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi, yerli büdcələr və 

büdcədənkənar dövlət fondları arasında qarşılıqlı əlaqə

Fərqlərimiz
İmtahan sistemi
Tədris müddətində mütəmadi olaraq 

yoxlama imtahanların təşkili

Peşəkar Təlimçilər
Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi

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


