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“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun auditorlar tərəfindən tətbiqinə dair metodik 
materiallar Toplusu”nun (2010-2020-ci illər) layihəsinin müzakirəsi barədə 

 

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun auditorlar tərəfindən tətbiqinə dair metodik materiallar Toplusu” (2010-2020-ci illər) 
barədə Palatanın Hüquqi təminat idarəsinin rəisi M.Abbasovun məruzəsini müzakirə edərək 
Auditorlar Palatasının Şurası  

 

                                                QƏRARA ALIR: 
 

1.“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına 
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun auditorlar tərəfindən tətbiqinə dair metodik materiallar Toplusu” (2010-2020-ci illər) 
(bundan sonra “Toplu” adlandırılacaq) bəyənilsin (əlavə olunur).        

2. Palatanın Hüquqi təminat idarəsinə (M.Abbasov) tapşırılsın ki, Palatanın 2020-ci il üzrə 
iş planının 1.2-ci “Auditor fəaliyyəti ilə əlaqədar təlimatlar, tövsiyələr, metodik göstəriş və 
şərhlərin hazırlanması” bəndinə dair 2020-ci il 27 yanvar tarixində təsdiq edilmiş plan-
proqramın 2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya 
digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
haqqında qanunvericiliyə auditorlar tərəfindən riayət edilməsinin monitorinqinə dair təlimat”ın 
hazırlanması başa çatdırılsın və bəyənildikdən sonra bu “Toplu”ya daxil edilsin. 

3. "Toplu"nun 350 nüsxədə çap olunması məqsədəuyğun hesab edilsin. 
4. Maliyyə təminatı və xarici əlaqələr idarəsinə (V.Rəhimov) tapşırılsın ki, “Toplu”nun çap 

olunmasının təşkili ilə bağlı zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etsin. 
5. Hüquqi təminat idarəsinə (M.Abbasov) tapşırılsın ki, “Toplu”nun aidiyyatı qurumlara və 

Palatanın əməkdaşlıq etdiyi tədris müəssisələrinə göndərilməsi təmin edilsin. 
6. Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinə (V.Cavadov) tapşırılsın ki, 

"Toplu"nun auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların hər birinə müvafiq olaraq iki və bir 
nüsxə verilməsi təmin edilsin. 

7. Hüquqi təminat idarəsinə (M.Abbasov), Palatanın Şurası yanında Elm və auditor 
fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə komitəyə (N.Talıbov) tapşırılsın ki, “Toplu”nun geniş 
auditoriya kütləsi üçün nəzərdə tutulan vəsait olduğu nəzərə alınaraq distant qaydada aidiyyatı 
qurumların və ictimaiyyətin nümayəndələrinin iştirakı ilə təqdimatının keçirilməsi təmin edilsin. 



8. Hüquqi təminat idarəsinə (M.Abbasov), Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya 
idarəsinə (V.Cavadov) və Palatanın Şurası yanında Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji 
təminatı üzrə komitəyə (N.Talıbov) tapşırılsın ki, “Toplu”nun PLTM-ə qarşı mübarizə sahəsində 
auditorlar üçün rəhbər sənədlərin cəmləşdiyi bir vəsait olduğu nəzərə alınaraq Palatada 
“Toplu”ya dair 2020-ci ilin III rübü ərzində seminar və ya vebinarların keçirilməsi təmin edilsin. 

9. “Toplu”ya daxil olan sənədlərin hazırlanmasında xüsusi əməyi olan Palatanın Hüquqi 
təminat idarəsinin rəisi Maarif Abbasova, həmin idarənin rəis müavini Bəhruzə Qasımovaya və 
Palatanın Şurası yanında Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə komitənin sədri 
N.Talıbova təşəkkür elan edilsin. 

10. Bu qərarın və “Toplu”nun mətnlərinin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi 
təmin edilsin. 

  
 
            Şuranın sədri                       Vahid Novruzov 
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