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Reformat e kryera tani në fushën e kontabilitetit në 
Republikën e Azerbajxhanit

 Si rezultat i miratimit në 2004 të Ligjit “Për
kontabilitetin në Republikën e Azerbajxhanit”, vendi
filloi procesin e futjes në zbatim të Standardeve
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar. Kemi filluar
procesin e zbatimit të Standardeve Kombëtare të
Kontabilitetit të Organizatave Tregtare të hartuara në
bazë të SNRF-ve, si edhe të Standardeve Kombëtare të
Kontabilitetit për Organizatat Buxhetore në bazë të
Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të
Sektorit Publik. Si rezultat, organizatat kanë filluar
hartimin e pasqyrave financiare në përputhje me
standardet e lartpërmendura.

 Pra, vënia në zbatim e një politike kontabël të
unifikuar shtetërore ka sjellë në këtë fushë ndryshime
themelore.



Arritjet në profesionin kontabël

 Duke qenë se reformat dhe shndërrimet kontabël synojnë arritjen e përputhshmërisë me
standardet ndërkombëtare të kontabilitetit, po futen në zbatim këto masa të rëndësishme:
modele bashkëkohore kontabiliteti dhe raportimi, sistem informativ i ri i centralizuar dhe i
lehtë në përdorim, ngritje kapacitetesh dhe përmirësim i aftësive drejtuese dhe zhvillim
softueri për të vënë në zbatim proceset e automatizuara të raportimit.

 Për të siguruar një kontabilitet të nivelit më të lartë dhe automatizim të procesit të hartimit
të raporteve financiare dhe raporteve të tjera, është krijuar softueri (FBOBO) "Raportet
financiare dhe kontabël për organizatat buxhetore", në kuadër të projektit të MF-së
"Raportimi në sektorët tregtarë dhe buxhetorë".

 Me futjen në zbatim të këtij sistemi, kontabiliteti në organizatat buxhetore mbahet në
përputhje me parime të njëtrajtshme të standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit dhe
pasqyrat financiare hartohet po ashtu në përputhje me standardet. Hartimi i pasqyrave
financiare është automatik për të lehtësuar dorëzimin e tyre në kohë.

 Të gjitha detyrat dhe qëllimet e mësipërme nxitin menaxhimin efikas të burimeve
financiare dhe njerëzore, duke parandaluar humbjen e kohës dhe të burimeve dhe duke
siguruar kontabilitet dhe raportim brenda afateve nga organizatat.



Reforma dhe shndërrime të vazhduara 
 Për të vijuar reformat dhe shndërrimet e filluara me

miratimin e Ligjit “Për kontabilitetin në Republikën e
Azerbajxhanit” (2004), janë miratuar më 4 maj 2018
shtesa dhe ndryshime në këtë ligj.

 Ky ligj parashikon kalimin e plotë drejt Standardeve
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar dhe miratimin
e rregullave të reja kontabël.
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Sipas ligjit, zbatohen tre lloje standardesh ndërkombëtare



Rregullat e zbatueshme kontabël
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Sipas Ligjit për Kontabilitetin
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Sipas Ligjit për Kontabilitetin
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Sipas Ligjit për Kontabilitetin
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Sipas Ligjit për Kontabilitetin
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Sipas Ligjit për Kontabilitetin

Certifikatë Kontabilist Profesional
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