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Azərbaycan Respublikasının  
Auditorlar Palatası Şurasının 

2015-ci il 18 dekabr tarixli 
271/1  saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir  

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ  

2016-cı il üzrə   
İ Ş   P L A N I   

 
Sıra 
№-si 

Tədbirin adı Hansı sənədə 
əsasən hazırlanır 

İcra 
müddəti 

Məsul 
İcraçılar 

Qeyd 
 

1 
(1.1) 

Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin 
inkişaf Konsepsiyasında (2012-2020-ci illər) nəzərdə 
tutulan tədbirlərin icrası    
  
 

Azərbaycan Respublikasında 
auditor xidmətinin inkişaf 

Konsepsiyası 
(2012-2020-ci illər) 

İyul və 
dekabr 

aylarında 
hesabat 

təqdim etmək 

Aparat, 
Palatanın struktur 

bölmələri, 
Auditorlar Palatasının 

Şurası yanında 
Komitələr 

 

2 
(1.2.1) 

 
 
 
 

Beynəlxalq Audit Standartlarının tələbləri nəzərə 
alınmaqla “Auditor fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanun layihəsi üzərində işlərin başa 
çatdırılması 
 

Konsepsiya* 
 
 
  

Fevral 
  

 
 
 

M.Abbasov, 
N.Talıbov, 

Qanunvericilik və 
hüquqi məsələlər  

üzrə Komitə, 
Dövlət orqanları və 

ictimaiyyətlə əlaqələr 
üzrə Komitə 

 

3 
(1.6) 

Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 
2015-ci ilin yekunu üzrə təqdim edilmiş illik 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

Aprel R.Cəfərli, 
N.Talıbov 
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hesabatların təhlili və tövsiyələrin hazırlanması  
4 

(1.8) 
Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 
2016-ci ilin I yarımilliyi üzrə təqdim edilmiş 
hesabatların təhlili və tövsiyələrin hazırlanması 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

Sentyabr 
 

R.Cəfərli, 
N.Talıbov 

 

5 
(1.12) 

Auditorların və auditor təşkilatlarının akkreditasiyası 
və qeydiyyat işlərinin mövcud qanunvericilitə uyğun 
olaraq təkmilləşdirilməsi 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

Mart  S.Gülməmmədov, 
K.Tağızadə, 
N.Talıbov, 

Milli auditə dəstək  
üzrə Komitə, 

Üzvlük məsələləri 
üzrə Komitə 

 

6 
(1.14) 

Auditdə qiymətlərin tənzimlənməsi sisteminin 
tətbiqi 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

I rüb V.Rəhimov,  
N.Talıbov,  

Metodik komitə, 
 Milli auditə dəstək üzrə 

Komitə, 
Üzvlük məsələləri 

üzrə Komitə 

 

7 
(1.15) 

2015-ci il üçün auditorların reytinq səviyyəsinin 
müəyyən edilməsi 

Konsepsiya* Aprel N. Talıbov, 
R.Cəfərli, 

İnformasiya və mətbuat 
üzrə Komitə, 

Milli auditə dəstək üzrə 
Komitə, 

Üzvlük məsələləri  
üzrə Komitə 

 

8 
(1.16) 

İqtisadi sahələr və ölkənin regionları üzrə audit 
sahəsində  analitik informasiya sisteminin 
yaradılması  

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

May N.Talıbov, 
S.Gülməmmədov, 

R.Cəfərli, 

P-p 
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İ.Zeynallı, 
İnformasiya və mətbuat 

üzrə Komitə, 
Metodik komitə 

9 
(1.19) 

Məcburi auditdən yayınmanın qarşısının alınması ilə 
bağlı tədbirlərin görülməsi 
 

Konsepsiya* 2016 Aparat, 
Palatanın struktur 

bölmələri 

P-p 

10 
(1.24) 

Üzvlər tərəfindən ödənilən üzvlük haqlarının 
müəyyən edilməsi və onların toplanması 
istiqamətində təkmilləşdirici təkliflərin verilməsi və 
müvafiq mexanizm işləməklə təlimatların 
hazırlanması 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

2016  
 

V.Rəhimov, 
Üzvlük məsələləri  

üzrə Komitə, 
 

 

11 
(2.2.1) 

IFAC-ın Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinin 
tərcüməsi, redaktəsi və tətbiqi 
 

Konsepsiya* I rüb N.Talıbov, 
V.Rəhimov, 

İşçi qrupu, 
Auditorların Peşə  
Etikası Komitəsi 

 

12 
(2.2.2) 

Beynəlxalq Audit Standartlarına 2014-cü ildə 
edilmiş əlavə və dəyişikliklərin İngilis dilindən 
Azərbaycan dilinə tərcüməsi, redaktəsi və tətbiqi 
 

Konsepsiya* 
 

I rüb 
 

N.Talıbov, 
V.Rəhimov, 
İşçi qrupu, 

Beynəlxalq Standartlar 
 üzrə Komitə 

 

13 
(2.2.3) 

Kiçik və orta müəssisələrdə BAS-ın tətbiqinə dair 
təlimatın tərcüməsi 
 

Konsepsiya* Noyabr N.Talıbov, 
V.Rəhimov, 
İşçi qrupu, 

Beynəlxalq Standartlar 
 üzrə Komitə 

 

14 
(3.1) 

IFAC-ın 1 №-li Üzvlüyə dair Öhdəlik Tələblərinə 
(SMO) müvafiq olaraq təsdiq edilmiş plana əsasən 

Konsepsiya* və 
İFAC qarşısında olan 

İl ərzində, 
Dekabr 

F.Məmmədov, 
Keyfiyyətə nəzarət 
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auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarətin aparılması 
və onun nəticələrinə dair icmalın hazırlanması 

üzvlük öhdəlikləri Komitəsi 
 

15 
(3.4) 

Auditor təşkilatları və sərbəst auditorların 
korrupsiyaya qarşı mübarizə işinin təşkili üzrə 
Metodik göstərişlərin hazırlanması 

Konsepsiya* 
 

Aprel M.Abbasov, 
Qanunvericilik və 

hüquqi məsələlər üzrə 
Komitə 

 

16 
(3.5) 

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya 
digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” 
Azərbaycan respublikası Qanununun Auditor 
təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən tətbiqinə 
dair Metodiki tövsiyələrin hazırlanması 

Konsepsiya* 
 

Mart M.Abbasov, 
Qanunvericilik və 

hüquqi məsələlər üzrə 
Komitə 

 

17 
(3.6) 

Auditor təşkilatlarında korrupsiyaya qarşı mübarizə 
məqsədi ilə keyfiyyətə daxili nəzarətin prinsipləri və 
prosedurları haqqında Təlimatın hazırlanması 

Konsepsiya* 
 

İyun N.Talıbov, 
M.Abbasov. 

F.Məmmədov, 
Keyfiyyətə nəzarət 

Komitəsi 

 

18 
(3.7) 

Auditorlar Palatasının fəaliyyətinə ictimai nəzarətin 
təşkili üzrə zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi 

Konsepsiya* 2016 M.Abbasov, 
Qanunvericilik və 

hüquqi məsələlər üzrə 
Komitə 

 

19 
(3.8) 

 

Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən etik 
davranış qaydalarına riayət olunmasına nəzarət və  
bu barədə illik hesabatın hazırlanması 

Konsepsiya* Dekabr M.Abbasov,  
Peşə Etikası Komitəsi 

 

20 
(4.1) 

2016-cı il üzrə auditorların ixtisasartırma kurslarının 
tədris proqramının və qrafikinin hazırlanması   

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

 

Aprel S.Gülməmmədov, 
E.Hacıyeva, 

Auditorların İxtisasartırma 
Komitəsi 

 

5 
 



  

21 
(4.7) 

Audit və mühasibat uçotu üzrə tədris proqramının 
hazırlanmasında Ali təhsil müəssisəsinə əməli 
köməkliyin göstərilməsi 

Konsepsiya* 2016 S.Gülməmmədov, 
N.Talıbov, 

Auditorların 
İxtisasartırma Komitəsi 

P-p 

22 
(6.5) 

“Auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün xüsusi 
razılığın (sertifikatın) və icazələrin verilməsi” 
Qaydalarının hazırlanması 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin “Sahibkarlıq 
fəaliyyətinin xüsusi razılıq 

(lisenziya) tələb olunan 
növlərinin sayının 

azaldılması, xüsusi razılıq 
(lisenziya) verilməsi 

prosedurlarının 
sadələşdirilməsi və 

şəffaflığının təmin edilməsi 
haqqında” 2015-ci il 19 
oktyabr tarixli fərmanı 

2016 S.Gülməmmədov, 
N.Talıbov, 

Qanunvericilik və hüquqi 
məsələlər üzrə Komitə, 

Milli auditə dəstək  
üzrə Komitə 

 

 

23 
(8.1) 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 
Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma, Kadr 
hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr 
idarələrinin, Analitik informasiya və təhlil şöbəsinin 
Əsasnamələrinə və onların əməkdaşlarının vəzifə 
borclarına əlavə və dəyişikliklərin edilməsi 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin “Sahibkarlıq 
fəaliyyətinin xüsusi razılıq 

(lisenziya) tələb olunan 
növlərinin sayının 

azaldılması, xüsusi razılıq 
(lisenziya) verilməsi 

prosedurlarının 
sadələşdirilməsi və 

şəffaflığın təmin edilməsi 
haqqında” 2015-ci il 19 

oktybar tarixli və 
“Sahibkarlıq sahəsində 

Yanvar M.Abbasov, 
S.Gülməmmədov, 

R.Cəfərli, 
Keyfiyyətə nəzarət 

Komitəsi, 
Auditorların İxtisasartırma 

Komitəsi,  
İnformasiya və mətbuat 

üzrə Komitə, 
Üzvlük məsələləri  

üzrə Komitə 

 

6 
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aparılan yoxlamaların 
dayandırılması haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının 
2015-ci il 20 oktyabr tarixli 
1410-IVQ nömrəli Qanunun 

tətbiqi və sahibkarlıq 
sahəsində aparılan 

yoxlamaların dövlət 
tənzimlənməsinə dair əlavə 
tədbirlər barədə Fərmanları 

24 
(8.5) 

Auditorlar Palatasının 2015-ci ilin maliyyə-təsərrüfat 
fəaliyyətinin nəticələrinə dair hesabatın hazırlanması 
və onun auditinin aparılması  

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

Mart V.Rəhimov 
 
 

 

25 
(8.6) 

Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 
yol verilmiş intizam pozuntuları üzrə tədqiqatların 
təşkili və müvafiq intizam tədbirlərinin görülməsi 

Auditorlar Palatası Şurasının 
2015-ci il 25 noyabr tarixli 

№269/1 saylı Qərarı 
 

İyul ayında 
aralıq hesabat 

təqdim 
edilməklə 

 

S.Gülməmmədov, 
M.Abbasov, 

Peşə Etikası Komitəsi, 
Milli auditə dəstək üzrə 

Komitə, 
Üzvlük məsələləri üzrə 

Komitə 

 

26 
(8.7) 

Auditorlar Palatası Şurasının qərarlarının, Palatası 
sədrinin əmrlərinin və sərəncamlarının icra 
vəziyyətinin Palatanın Şura iclasında müzakirə 
edilməsi 

Auditə dair qanunvericilik 
aktları 

İl ərzində 
(iyul ayında 
hesabat təq- 
dim etməklə) 

Q.Bayramov, 
N.Talıbov, 
F.Qarayev, 

A.Seyidəliyeva 

 

 
Qeydlər:  
 
*Azərbaycan Respublikasında Auditor xidmətinin inkişaf Konsepsiyası (2012-2020-ci illər). 
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Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 

2016-cı il üzrə İş planının 

Mündəricatı 

 
Sıra 
№si 

İş planındakı bölmələrin adı İş planı üzrə bəndlərin 
№ si 

Səhifələr Qeyd 

1.  I. AUDİTİN TƏŞKİLİ VƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ 1-10 2-4  

2.  II. BEYNƏLXALQ AUDİT STANDARTLARIN TƏTBİQİ 11-13 4  

3.  III. KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏT, ETİKA VƏ ŞƏFFAFLIĞIN 
TƏMİNATI 

14-29 4-5  

4.  IV. KADR HAZIRLIĞI 20-21 5-6  
5.  VIII. PALATADAXİLİ TƏNZİMLƏMƏ 23-26 6-7  
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	Tədbirin adı
	Sıra

