Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası tərəfindən 2017-ci ildə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmiş
TƏKLİFLƏR

1. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda,
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının
İnzibati Xətalar Məcəlləsində dövlət vəsaitlərinin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi və
buna görə məsuliyyətin müəyyən edilməsi barədə müddəaların olmasına baxmayaraq
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində bu terminin anlayışı dəqiq təsbit
edilməmiş, təyinat dəyişikliyinin halları konkret müəyyən edilməmişdir. Bu vəziyyət
maliyyə intizamının pozulması faktlarına sistemli yanaşmanı təmin etməkdə nəzarəti
həyata keçirən qurumların fəaliyyətində müəyyən çətinliklər yaratmaqla yanaşı, bəzi
hallarda nəzarət obyektləri ilə də fikir müxtəlifliyinin yaranmasına səbəb olur.
“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 21.3.-cü
maddəsinə görə dövlət büdcəsindən maliyyələşən büdcə təşkilatlarının rəhbərləri onlara
tabe təşkilatlarda gəlir və xərclərin müəyyən edilmiş qaydada uçotunun aparılmaması
və vəsaitin təyinatı üzrə istifadə edilməməsinə görə Azərbaycan Respublikasının
Cinayət Məcəlləsinə və “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə
uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar. Azərbaycanda məqsədli büdcə fondları və
büdcədənkənar dövlət fondlarının vəsaitindən təyinatı üzrə istifadə edilməməsi barədə
2016-cı ildə “Büdcə sistemi haqqında” Qanuna müvafiq maddələr əlavə edilmişdir.
Qanunun 5.3-cü maddəsinə görə məqsədli büdcə fondlarının vəsaiti təyinatı üzrə
istifadə olunmalıdır və onların başqa məqsədlər üçün xərclənməsinə yol verilmir. Həmin
vəsaitin təyinatı üzrə istifadə edilməməsinə görə vəzifəli şəxslər Azərbaycan
Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar
Məcəlləsinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.
2016-cı ilin may ayında qüvvəyə minmiş “Azərbaycan Respublikasının Cinayət
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən
Cinayət Məcəlləsinə “Dövlət büdcəsinin, məqsədli büdcə fondlarının və ya
büdcədənkənar dövlət fondlarının vəsaitindən təyinatı üzrə istifadə etməmə” adlı 308-1ci maddə əlavə edilmişdir.
Nəzarət tədbirləri zamanı büdcə vəsaitinin istifadəçiləri tərəfindən vəsaitin alınması
nəzərdə tutulan hüquqi sənədlərdə (təsdiq edilmiş büdcə, mal alış sənədi, büdcə
təxsisatının verilməsi barədə bildiriş, gəlir və xərclər smetası və s.) göstərilən
məqsədlərdən fərqli istiqamətlərə istifadəsi edilməsi üzrə aşağıdakı hallara rast gəlinir.
- Funksional, iqtisadi və inzibati təsnifata uyğun olaraq konkret məqsədə
xərclənməsi təsdiq edilmiş vəsaitlərin (qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallar istisna
olmaqla) büdcə təsnifatının digər istiqamətinə, bölməsinə, yarımbölməsinə, paraqrafına,
maddəsinə, yarımmaddəsinə ayrılması və istifadəsi;
- Vəsaitlərin müvafiq maliyyə ili üçün maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti üzrə planda və
xərclər smetasında nəzərdə tutulmayan istiqamətlərə xərclənməsi;
- Başqa mənbələrdən (o cümlədən müxtəlif səviyyəli büdcələrdən) maliyyələşməli
olan xərclərin büdcə vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi;
- Büdcədənkənar vəsaitlər hesabına maliyyələşməli olan xərclərin büdcə vəsaiti
hesabına maliyyələşdirilməsi;

- Vəsaitlərin büdcə təşkilatının fəaliyyəti ilə əlaqədar olmayan iş və xidmətlərə,
başqa hüquqi şəxslərin xərclərinin ödənilməsinə istifadəsi;
- Vəsaitlərin kənar (digər) istehlakçıların kommunal ödənişlərinə yönəldilməsi
(məsələn, büdcə təşkilatının balansında olan binada icarə hüquqi əsasında yerləşən
təşkilatın əvəzinə kommunal və digər xərclərin ödənilməsi);
- Vəsaitlərin layihə-smeta sənədlərində nəzərdə tutulmayan xərclərin
ödənilməsinə, o cümlədən maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulmayan və titul siyahısına
daxil edilməyən tikinti və obyektlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsi;
- Subsidiya və subvensiyaların verilmə şərtlərində nəzərdə tutulmayan məqsədlərə
vəsaitin yönəldilməsi;
- Məqsədli büdcə fondlarının, ehtiyat fondların və büdcədənkənar vəsaitlərin
büdcənin digər bölmələrindən maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan məqsədli
proqramların və xərclərin ödənilməsinə yönəldilməsi;
- Təsdiq edilmiş normalardan artıq xərcləmələr;
- Büdcə vəsaiti hesabına alınan materiallardakı çatışmazlıq və s.
Yuxarıda qeyd edilən hallar nəzərə alınmaqla (təyinat dəyişikliyinə aid
olanlar) “Dövlət büdcəsinin, məqsədli büdcə fondlarının və ya büdcədənkənar
dövlət fondlarının vəsaitindən təyinatı üzrə istifadə etməmə” anlayışının
Azərbaycan
Respublikasının
qanunvericiliyində
dəqiq
təsbit
edilməsi
məqsədəuyğundur;
2. Aparılmış nəzarət tədbirləri göstərir ki, müəyyən edilmiş bir sıra nöqsanların
yaranması, xüsusilə vəsaitin təyinatının dəyişdirilməsi daha çox proqnozlaşdırma
prosesindən asılıdır. Büdcənin gəlir və xərclərinin icrası ilə yanaşı proqnozlaşdırılması
işlərinin təkmilləşdirilməsi bu istiqamətdə əhəmiyyətli addım olmaqla qeyd edilmiş
halların qarşısının alınmasına xidmət etmiş olar. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş
Vahid Büdcə Təsnifatının təkmilləşdirilməsindən birbaşa asılıdır və bu təsnifatın
beynəlxalq təcrübədə qəbul edilmiş Dövlət Maliyyə Statistikası Təlimatının tələblərinə
uyğun hazırlanması zəruridir.
Hesablama Palatası bu məqsədlə aşağıdakıları təklif edir:
- konkret qurumlar üzrə (məxsusi xərc maddələri olaraq 251121 "Bakı
Metropoliteni" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə verilən subsidiyalar" və 251122
"Azərbaycan Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə verilən subsidiyalar")
yarımmaddələrin Vahid Büdcə Təsnifatından çıxarılmasını;
- birdəfəlik təyinatlı xərclərin daha konkret xərc istiqamətləri ilə
əvəzlənməsi və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətindən çıxarılmasını;
- “əsas bölmələrlə aid edilməyən xidmətlər” bölməsinin strukturunun
məqsədli
büdcə
və
ehtiyat
fondları
maddələri
çıxılmaqla
konkret
maliyyələşməsinin digər bölmələrdə yerləşdirilməsinı;
- informasiya texnologiyaları ilə bağlı iqtisadi təsnifatda xüsusi maddənin
verilməsini;
- 225413 “Digər alışlar və xidmətlər” yarım maddəsinin təsnifatdan
çıxarılmasını;
- 282100 “Sair xərclər” paraqrafında nəzərdə tutulmuş xərclərin daha detallı
təsnifləşdirilməsini.

3. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 28
sentyabr tarixli 178 nömrəli Qərarı ilə aeroport xidmətləri, aeroportların uçuş zolaqları
və qurğuların istismarı, hava gəmilərinə aviasiya və aeronaviqasiya xidmətləri, aviasiya
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi xidmətləri, eləcə də uçuşların təhlükəsizliyini təmin
etmək məqsədilə hava gəmilərinə göstərilən texniki xidmətlər “Qiymətləri (tarifləri)
dövlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) siyahısı”na aid edilmişdir.
Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 19 iyul
tarixli 189 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təbii inhisar subyektlərinin siyahısı”na aid
edilən ümumilikdə 141 müəssisə və təşkilatın sırasına aeroport xidmətləri, eləcə də
hava gəmilərinə aviasiya xidmətləri və aeroport xidmətləri göstərən qurumlar da daxil
edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası tərəfindən kənar dövlət maliyyə
nəzarəti çərçivəsində “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində
aparılmış audit zamanı hava gəmilərinə aviasiya xidmətləri və aeroport xidmətləri
göstərən müəssisələrin aeroport ərazisində təqdim etdikləri müxtəlif məzmunlu
xidmətlərin (işlərin) qiymətlərinin illər (aylar) üzrə artması, nəticə etibarı ilə həmin
istiqamətlər üzrə xərclərin ümumi gəlirdən çıxılan xərclərin əhəmiyyətli hissəsini təşkil
etməsi, həmin təsərrüfat əməliyyatlarının “Azal” QSC-nin balansında olan aktivlərdən
(torpaq sahələrindən, binalardan, tikintilərdən və qurğulardan) istifadə olunmaqla həyata
keçirilməsinin qarşılıqlı hesablaşmalarda nəzərə alınmaması müəyyən edilmişdir.
Qeyd olunanları nəzərə alaraq, dövlət vəsaitlərinin daha səmərəli
istifadəsinin təmin olunması məqsədilə aeroport ərazisində göstərilən xidmətlərin
(işlərin) differensiallaşdırılaraq qiymətlərinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun
yuxarı hədlərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədəmüvafiq hesab edilir.
4. “Tütün və tütün məmulatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
əsasən tütün - yarpağı emal olunduqdan sonra tütün məmulatının istehsalında əsas
xammal kimi istifadə edilən birillik texniki bitki, tütün məmulatı isə - tütün yarpağından
çəkmək üçün hazırlanmış, tərkibində nikotin, tütün qatranı və digər maddələr olan və
nikotinə aludəlik yaradan məhsuldur (siqaretlər, papiroslar, siqarlar, siqarillalar və çubuq
tütünü).
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə (190.1-ci
maddə) hazır məhsul olan konyak və şərabla yanaşı konyak və şərab materiallarının da
aksizlərə cəlb olunması (o cümlədən, idxalda) nəzərdə tutulmuşdur. Göstərilənləri,
eyni zamanda ölkəyə hər il min tondan çox tütün xammalının idxal olunmasını
nəzərə alaraq, aksizlərə yalnız tütün məmulatlarının deyil, eyni zamanda emal
prosesinin nəticəsi kimi tütün xammalının da aid edilməsi məqsədəmüvafiq hesab
edilir.
Nəzərə alınmalıdır ki, tütün xammalının aksizlərə cəlb olunması sosial əhəmiyyət
kəsb etməyən qiymət artımına səbəb olaraq qeyri-neft sektorundan dövlət büdcəsinin
gəlirlərinin həcminə müsbət təsir göstərməklə yanaşı həmin məhsulların istehlakına da
məhdudlaşdırıcı effektini göstərə bilər.
5. Məlum olduğu kimi, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə
dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 3 dekabr 2004-cü il tarixli
Qanunu ilə Vergi Məcəlləsinin 197.1.1-ci və 197.1.2-ci (müəssisələrin balansında olan
avtonəqliyyat vasitələri əmlak vergisinin vergitutma obyektidir) maddələrinə dəyişiklik
edilərək yerindən və istifadə edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq rezident fiziki

şəxslərə məxsus avtomobil və özüyeriyən təkərli texnika və müəssisələrin balansında
olan avtonəqliyyat vasitələri əmlak vergisinin vergitutma obyektləri siyahısından
çıxarılmış, 199.4.3-cü maddəsində dəyişiklik edilərək vergiyə cəlb olunan əmlakın
dəyərinin Vergi Məcəlləsinin 211.1.2-ci maddəsinə uyğun olaraq yol vergisinə cəlb
olunan avtonəqliyyat vasitələrinin dəyəri qədər azaldılması müəyyən edilmişdir. Yəni,
qeyd olunan dəyişikliklərdən sonra Azərbaycan Respublikasının ərazisində şəxslərin
mülkiyyətində və istifadəsində olan, yol vergisinə cəlb olunan avtonəqliyyat vasitələri
əmlak vergisindən azad edilmişdir.
“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 30 dekabr 2014-cü il tarixli Qanunu ilə Məcəllənin 210-cu
maddəsinə dəyişiklik edilərək Azərbaycan Respublikasının ərazisində şəxslərin
mülkiyyətində və istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri yol vergisinin vergitutma
obyektləri siyahısından çıxarılmış, 199.4.3-cü maddəsi isə yeni redaksiyada verilərək
əvvəllər yol vergisinə cəlb olunan və əmlak vergisindən azad olunan avtonəqliyyat
vasitələri həm yol vergisindən, həm də əmlak vergisindən azad edilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Vergi Məcəlləsinin 210-cu maddəsinə edilmiş dəyişikliklə
Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka yönəldilən və
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal edilən avtomobil benzini və dizel yanacağı
yol vergisinin vergitutma obyekti kimi müəyyən edilmişdir. Bu dəyişiklik həmin
məhsulların pərakəndə satış qiymətlərinə təsir göstərməmişdir (dövlət tərəfindən
tənzimlənən həmin qiymətlər artırılmamışdır) ki, bu da ölkə üzrə hesablanan və dövlət
büdcəsinə ödənilən yol vergisinin istehlakçılar üçün vergi yükü olmadığını deməyə əsas
verir.
Göstərilənləri və nəqliyyat vasitələrinin mülkiyyətçilərinin aztəminatlı
təbəqəyə aid edilmədiyini, eləcə də bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğun inkişaf
edən ölkələrin təkmil təcrübəsini nəzərə alaraq, müəssisələrin balansında olan
avtonəqliyyat vasitələrinin, həmçinin yerindən və istifadə edilib-edilməməsindən
asılı olmayaraq rezident fiziki şəxslərə məxsus avtonəqliyyat vasitələrinin əmlak
vergisinin vergitutma obyektlərinə aid edilməsi məqsədəmüvafiq hesab edilir.
Eyni zamanda, əhalinin müəyyən təbəqəsi üzrə müvafiq sosial ehtiyacların dövlət
tərəfindən qarşılanması siyasəti çərçivəsində kiçik mühərrik həcmli nəqliyyat
vasitələri üzrə əmlak vergisindən azadolmaların və güzəştlərin də nəzərdə
tutulması təklif edilir.
6. Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunmasında, o
cümlədən regionlarda sahibkarlığın daha geniş yayılmasında və əhalinin yaşayış
şəraitinin yaxşılaşdırılmasında müasir tipli yolların əhəmiyyətini nəzərə alaraq, bu
sahədə görülən işlərin sürətləndirilməsini, avtomobil yolları şəbəkəsinin səmərəli
istismarını və qənaətbəxş vəziyyətdə saxlanılmasını təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 oktyabr 2006-cı il tarixli 1729 nömrəli
Sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin tərkibində
"Avtomobil yolları" Məqsədli Büdcə Fondu yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 yanvar 2007-ci il tarixli 13
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Avtomobil yolları" Məqsədli Büdcə Fondunun
vəsaitinin ölkə ərazisində ümumi istifadədə olan respublika və yerli əhəmiyyətli
avtomobil yollarının saxlanması və istismarı üçün xərclənməsi Qaydaları"nda Fondun
vəsaitlərinin respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının saxlanılması və

istismarına, həmçinin saxlanma və istismarla bağlı digər xərclərin maliyyələşdirilməsinə
yönəldilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
“Avtomobil yolları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
avtomobil yollarının saxlanılması - yolun müvafiq layihəyə uyğun olaraq istifadəçilərin
tələblərinə cavab verməsini təmin etmək məqsədi ilə bütün il boyu yola və yol
qurğularına xidmət göstərilməsi, onların müayinəsi, yoxlanması və mühafizəsi
tədbirlərinin məcmusudur.
Son zamanlar yaranmış zərurətlə əlaqədar Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin müvafiq Sərəncamları ilə ayrı-ayrı rayonlarda yol tikintisi, əsaslı təmiri və
yenidən qurulması ilə bağlı "Avtomobil yolları" Məqsədli Büdcə Fondundan vəsaitlər
ayrılır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 yanvar 2007-ci il tarixli 13
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Avtomobil yolları" Məqsədli Büdcə Fondunun
vəsaitinin ölkə ərazisində ümumi istifadədə olan respublika və yerli əhəmiyyətli
avtomobil yollarının saxlanması və istismarı üçün xərclənməsi Qaydaları"nda isə
Fondun vəsaitinin istifadə istiqamətlərində yol tikintisi və əsaslı təmiri nəzərdə
tutulmamışdır.
“Avtomobil yolları” Məqsədli Büdcə Fondu üzrə 2015-ci ildə 290000,0 min manat,
2016 və 2017-ci illərin hər biri üçün 261000,0 min manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
2015-ci və 2016-cı illərdə “Avtomobil yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun vəsaitləri
avtomobil yollarının saxlanması və istismarı üçün “Cari təmir” (221320) xərc maddəsi
üzrə nəzərdə tutulduğu halda 2017-ci ilin büdcəsində bu xərclər “Yolların əsaslı təmiri”
(282250) xərc maddəsi üzrə nəzərdə tutulmuşdur.
Göstərilənləri nəzərə alaraq adı çəkilən Qaydalarda Fondun vəsaitinin
yolların cari təmiri, saxlanılması və istismarı ilə yanaşı, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin sərəncamları əsasında yolların tikintisi, əsaslı təmiri və
yenidənqurulmasına yönəldilməsi barədə əlavə və dəyişikliyin edilməsi
məqsədəmüvafiqdir.
7. “Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin tərkibində “Avtomobil
yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2006-cı il 12 oktyabr tarixli 1729 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 dekabr 2014-cü il tarixli 943 nömrəli
Sərəncamı ilə “Avtomobil yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun vəsaitlərinin formalaşma
mənbələrinə “dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait” daxil edilsə də, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 yanvar 2007-ci il tarixli 13 nömrəli Qərarı ilə
təsdiq edilmiş “Avtomobil yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun vəsaitinin ölkə ərazisində
ümumi istifadədə olan respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının saxlanması və
istismarı üçün xərclənməsi Qaydaları”nda Fondun vəsaitlərinin formalaşma
mənbələrində “dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait” yarımbəndi nəzərdə tutulmamışdır.
Odur ki, “Avtomobil yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun vəsaitinin ölkə ərazisində
ümumi istifadədə olan respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının
saxlanması və istismarı üçün xərclənməsi Qaydaları”nın Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 22 dekabr 2014-cü il tarixli 943 nömrəli Sərəncamına
uyğunlaşdırılması
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mənbələrinə “dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait” yarımbəndinin əlavə edilməsi
məqsədəuyğundur.

8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1994-cü il 12 mart tarixli 109
saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ümumtəhsil məktəblərinin nümunəvi Əsasnaməsi”ndə
azkontingentli ibtidai siniflərdən komplekt siniflərin yaradılması nəzərdə tutulmuş və
komplektləşmənin aparılması qaydası aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir. Belə ki,
şagirdlərin sayı 20-dək olan iki sinifdən, şagirdlərin sayı 10-dək olan üç sinifdən,
şagirdlərin sayı 7-dək olan 4 sinifdən bir sinif komplekti yaradılırdı.
Lakin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13 yanvar 2011-ci il tarixli 5
saylı Qərarı ilə “Ümumtəhsil məktəbinin nümunəvi Nizamnaməsi” yenidən təsdiq edilmiş
və Nazirlər Kabinetinin yuxarıda göstərilən Qərarı qüvvədən salınmışdır. Yeni təsdiq
olunmuş Nizamnamədə də azkontingentli ibtidai siniflərdə komplekləşmə aparılması
nəzərdə tutulsa da, komplektləşmənin şagird sayına görə aparılması müəyyən
olunmamışdır ki, bu da audit zamanı müəyyən çətinliklərin və mübahisələrin
yaranmasına səbəb olur.
Göstərilənləri nəzərə alaraq Nazirlər Kabinetinin 13 yanvar 2011-ci il tarixli 5
saylı Qərarında müvafiq dəyişikliklərin edilməsini məqsədəmüvafiq hesab edirik.
9. Son dövrlər Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
beynəlxalq maliyyə institutlarının tövsiyələrinə uyğun olaraq dövlət borcunun idarə
edilməsinə və uçotuna beynəlxalq təcrübədə istifadə olunan yanaşma nəzərə alınmaqla
təqdim olunan məlumatlarda dövlət borcunun uçotunda bir sıra öhdəliklər şərti öhdəlik
kimi ümumi formada, bir sıra öhdəliklər isə müvafiq risk dərəcələrinə uyğun olaraq
uçotda nəzərə alınmaması kimi tərtib olunaraq aidiyyəti dövlət orqanlarına təqdim
olunur.
Qeyd etmək istərdik ki, dövlət borcunun uçotuna bu cür yanaşma səviyyəsi
beynəlxalq təcrübədə geniş yayılsa da, mövcud qanunvericiliyin, o cümlədən “Dövlət
borcu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun, habelə, “Dövlət borcunun və
dövlət zəmanətinin reyestrinin aparılması Qaydası”nın və digər müvafiq normativ-hüquqi
sənədlərin tələblərinə uyğunlaşdırılmamışdır.
Qeyd olunanlara əsasən, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
tərəfindən dövlət borcunun idarə edilməsinə və uçotuna beynəlxalq təcrübədə
istifadə olunan yanaşma səviyyəsini nəzərə alaraq müvafiq dəyişikliklərin
qanunvericiliklə tənzimlənməsini məqsədəuyğun hesab edirik.

