Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2012-2014-cü illər üzrə iş
planının 5.5-ci və Palata Şurasının 2012-ci il üzrə iş palnının 29-cu
“Müvafiq əməkdaşlıq sazişlərinə əsasən tərəfdaşlarla birgə
tədbirlərin həyata keçirilməsi” barədə
ARAYIŞ
I. Mövzunun aktuallığı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
iqtisadiyyatımızın hər bir sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və
ölkəmizdə tətbiqi istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlərə və Auditorlar Palatasının
2012-ci il üzrə iş planının 5.5-ci “Müvafiq əməkdaşlıq sazişlərinə əsasən
tərəfdaşlarla birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi” bəndinə uyğun olaraq,
respublikamızda auditor xidmətinin inkişafına təkan verəcək yerli və xarici
tərəfdaşlarla birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar imzalanmış əməkdaşlıq
sazişlərindən irəli gələn vəzifələrin icrasını bir daha aktuallaşdırmışdır.
II. İşin məqsədi
Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə
auditor fəaliyyətinin beynəlxalq tələlblərə əsaslanan işlək normativ-hüquqi sənədlər
bazası ilə təmin edilməsi, yerli və xarici tərəfdaşlarla birgə tədbirlərin həyata
keçirilməsi ilə əlaqədar imzalanmış əməkdaşlıq sazişlərindən irəli gələn vəzifələrin
icrasına nail olmaqdan ibarətdir.
III. Vəzifələr
Bu məqsədlərə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələr yerinə yetirilməlidir.
1. Auditorlar Palatasının yerli və xarici tərəfdaşlarla birgə imzaladığı müvafiq
əməkdaşlıq sazişlərinin ekspertizasının aparılması.
2. Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı, Azərbaycan Respublikasının Auditorlar
Palatası, Rumıniya Maliyyə Auditorları Palatası, Latviyanın Sertifikatlı Auditorlar
Assosiasiyası və Azərbaycan Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə «Müasir şəraitdə
şəffaflığın artırılmasında auditin rolu» mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik
simpoziumun keçirilməsi.

3. «Müasir şəraitdə şəffaflığın artırılmasında auditin rolu» mövzusunda
beynəlxalq elmi-praktik simpoziumun keçirilməsinə Azərbaycan Bank Tədris
Mərkəzinin və GRBS Tədris Mərkəzinin sponsor qismində cəlb edilməsi.
4. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Azərbaycan İqtisadçılar
İttifaqı və Bakı Biznes Universiteti arasında əməkdaşlığa dair Sazişin imzalanması.
5. Auditorlar Palatasının təşkil etdiyi ixtisasartırma kurslarında GRBS-in tədris
trenerlərinin iştirakı, eləcə də GRBS-in təşkil etdiyi ixtisasartırma kurslarında
Auditorlar Palatasının mütəxəssislərinin iştirakının təmin edilməsi.
6. GRBS Tədris Mərkəzinin təşkil etdiyi kurslarda Auditorlar Palatasının
üzvlərinin və əməkdaşlarının ödənişsiz iştirakının təmin edilməsi.
7. Qarşılıqlı münasibətlər çərçivəsində zərurət yarandıqda müvafiq sahədə
vahid məlumat bazasının formalaşdırılması, dövri və statistik hesabatların
hazırlanması və araşdırma aparmaq məqsədilə əlavə məlumatların sorğu əsasında
Tərəflərə təqdim olunması.
8. Korrupsiyaya qarşı mübarizə məsələlərinə dair və “Cinayət yolu ilə əldə
edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda auditorların üzrəinə düşən öhdəliklərlə bağlı Korrupsiyaya Qarşı
Mübarizə İdarəsi və Maliyyə Monitorinqi Xidməti ilə birgə seminarın keçirilməsi.
9.
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Auditorlar

Palatası

ilə

Azərbaycan

Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Auditor xidmətinin aktual problemləri” üzrə
sosioloji sorğunun keçirilməsi.
10. Normativ hüquqi aktların və normativ xarakterli aktların layihələrinin
hazırlanmasında birgə hüquqi ekspertizaların və məsləhətləşmələrin aparılması.
11. Universitetlərin “Karyera mərkəzi”nin, maliyyə, mühasibat uçotu və audit
sahəsində tələbə konsaltinq xidmətinin fəaliyyətinə metodoloji yardım etmək.
12. Universitet tələbələrinin Palata və ona üzv təşkilatlarda sahə təcrübələri
keçmələri üçün şəraitin yaradılması.
13. Universitetlərin təşkil etdiyi elmi-praktik konfranslarda iştirak etmək və
onların işinə yardım etmək.

14. Universitetlərin buraxılış işlərinə və magistr dissertasiya mövzularına
aparıcı təşkilat olaraq Auditorlar Palatasının rəyinin bildirilməsi.
15. Auditorlar Palatasının əməkdaşları ilə Azərbaycan Universitetində
tələbələrlə görüşün təşkil edilməsi.
16. Auditor xidmətinin keyfiyyəti ilə əlaqədar müvafiq tərəfdaşlar tərəfindən
aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqlar barədə məlumatlar Auditorlar Palatasına
təqdim edildikdə, Auditorlar Palatası tərəfindən inzibati və ya qanunvericiliklə
nəzərdə tutulmuş digər tədbirlərin tətbiq edilməsi və qəbul olunmuş qərar barədə
onların məlumatlandırılması.
17. Kütləvi informasiya vasitələri və dövri nəşrlərin imkanlarından istifadə
etməklə audit, vergi işi, vergi qanunvericiliyinin tətbiqi və digər məsələlərə dair
mütəxəssislərin,

habelə

vergi

ödəyicilərinin,

təsərrüfat

subyektlərinin

məlumatlandırılması.
18. Vergi, mühasibat uçotu və auditə dair qanunvericilik aktlarının və digər
normativ-hüquqi sənədlərin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar birgə müzakirələrdə
iştirak etmək, müvafiq şərh və tövsiyələrin hazırlanmasını təşkil etmək.
19. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətləri üzrə vəzifələrin
yerinə

yetirilməsində

emmitentlərin,

qiymətli

kağızlar

bazarının

peşəkar

iştirakçılarının və investisiya fondlarının fəaliyyətlərində maliyyə hesabatlılığının və
şəffaflığının səviyyəsinin artırılması sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın səmərəli
təşkili üçün birgə seminarın keçirilməsi.
20. Azərbaycanda audit işinin inkişafı istiqamətində birgə araşdırma və
tədqiqatların aparılması.
21.
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təkmilləşdirilməsi üzrə birgə tədqiqatların aparılması.
22. Audit aparılmasına dair təlimat, tövsiyə və metodiki göstərişlərin
layihələrinin hazırlanmasında birgə məsləhətləşmələrin aparılması.
23. Birgə tədqiqatların aparılması, analitik və metodiki materialların
hazırlanması.
24. Audit təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi, auditor fəaliyyətinin inkişafı və
təkmilləşdirilməsi məqsədilə birgə fəaliyyətin həyata keçirilməsi.

Palatanın 2012-ci il üzrə iş planının 5.5-ci “Müvafiq əməkdaşlıq sazişlərinə
əsasən tərəfdaşlarla birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi” bəndinə uyğun olaraq,
Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri və Kadr hazırlığı, xarici əlaqələr və
nəşriyyat idarəsi tərəfindən plan-proqram hazırlanmış və həmin plan-proqram
2012-ci il 30 yanvar tarixində Aparatın rəhbəri Q.Bayramov tərəfindən təsdiq
edilmişdir. Həmin paln-proqramın icrası ilə əlaqədar aşağıdakı işlər həyata
keçirilmişdir:
- həmin plan-proqramın 1-ci “Auditorlar Palatasının yerli və xarici tərəfdaşlarla
birgə imzaladığı müvafiq əməkdaşlıq sazişlərinin ekspertizasının aparılması”
bəndinə uyğun olaraq, Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri və Kadr
hazırlığı, xarici əlaqələr və nəşriyyat idarəsi tərəfindən Auditorlar Palatasının yerli
və xarici tərəfdaşlarla birgə imzaladığı müvafiq əməkdaşlıq sazişlərinin ekspertizası
aparılmışdır.
- həmin plan-proqramın 2-ci “Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı, Azərbaycan
Respublikasının Auditorlar Palatası, Rumıniya Maliyyə Auditorları Palatası, Rusiya
Auditorlar
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Qazaxıstan

Auditorlar

Palatası

və
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Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Müasir şəraitdə şəffaflığın artırılmasında
auditin rolu” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik simpoziumun keçirilməsi”
bəndinə uyğun olaraq, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı, Azərbaycan Respublikasının
Auditorlar Palatası, Rumıniya Maliyyə Auditorları Palatası, Rusiya Auditorlar
Kollegiyası, Qazaxıstan Auditorlar Palatası və Azərbaycan Universitetinin birgə
təşkilatçılığı ilə “Müasir şəraitdə şəffaflığın artırılmasında auditin rolu” mövzusunda
beynəlxalq elmi-praktik simpozium keçirilmişdir.
Simpoziumda yeni iqtisadi-maliyyə mühitində şəffaflığın artırılması zərurəti,
bu sahədə auditin rolu, onun qarşısında duran problemlər, maliyyə hesabatlarının
auditinə dair Avropa Parlamentinin və Şurasının Direktivləri üzrə 20-dən artıq
məruzə dinlənilmiş və onların ətrafında müzakirələr aparılmışdır.
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Akademiyasının həqiqi üzvü, Beynəlxalq İqtisadçılar İttifaqının vitse-prezidenti,
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının sədri Ziyad Səmədzadə açaraq, əvvəlcə qonaqları

salamladı və sonra “Müasir şəraitdə şəffaflığın artırılmasında auditin rolu”
mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi-praktik simpoziumun əhəmiyyətindən və
vacibliyindən danışdı. O, qloballaşmaqda olan müasir dünyada auditin rolunun
artmasından
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formalaşmasına böyük əhəmiyyət verilir. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarla sıx
əməkdaşlıq edir, audit sahəsində dünya təcrübəsini öyrənir. Azərbaycanda audit
institutunun normal fəaliyyəti üçün kifayət qədər əsaslandırılmış qanunvericilik
bazasının olduğunu və bütövlükdə iqtisadiyyatın bütün sahələrində uçot sisteminin
beynəlxalq

standartlara

uyğun
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işlərin

daha

da

genişləndirildiyini vurğuladı. Bu sahənin inkişafı dövlətimizin başçısı cənab İlham
Əliyevin daim diqqət mərkəzindədir.
Sonra Avropa İttifaqının Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyinin
Siyasi məsələlər üzrə müşaviri cənab Andrey Valentinov çıxış edərək vurğulamışdır
ki, Avropa İttifaqı ölkəmizdə müsbət dəyişikliklərin həyata keçirilməsi və auditin
rolunun artırılması üçün Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq edir. Azərbaycanda bu
istiqamətdə müəyyən uğurlar qazanılmışdır.
Andrey Valentinov TACİS – “Müstəqil Dövlətlər Birliyinə Texniki Kömək”
layihəsinin də adını çəkmiş və bildirmişdir ki, Azərbaycanda auditin inkişafı üçün
Avropa İttifaqı layihə üzrə müvafiq vəsait ayırmışdır.
Daha sonra Azərbaycan Universitetinin kafedra müdiri Eldar Qəhrəmanov ev
sahibi olaraq qonaqları və iştirakçıları Azərbaycan Universitetin rəhbərliyi adından
salamladı və universitetin professor-müəllim heyyəti adından simpoziumun işinə
uğurlar arzuladı.
Daha sonra Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid Novruzov simpozium
iştirakçılarını salamlayaraq, şəffaflığın artırılması və auditin inkişafı üçün önəm
daşıyan beynəlxalq simpoziuma qatıldıqlarına görə hamıya minnətdarlığını bildirdi.
Eyni zamanda o, fürsətdən istifadə edərək, Аzərbaycanın yaxın dostları –
Rumıniya Maliyyə Auditorları Palatasının sədri cənab Horia Neamtunu, Rusiya
Auditorlar Kollegiyasının sədri cənab Aleksandr Rufu və Qazaxıstan Respublikası
Auditorlar Palatasının sədri cənab Sapar Koşkimbayevi Azərbaycan auditorları

adından salamlayaraq çox məmnun olduğunu və Аzərbaycan xoş gəldiklərini qeyd
etdi.
O, bir daha əmin olduğunu bildirdi ki, simpoziumdakı müzakirələrin pozitiv
nəticəli olacağını, şəffaflığın təmin edilməsində maliyyə nəzarətinin, о cümlədən
auditin önəmli rolunun vurğulanmasında, müasir şəraitdə maliyyə nəzarətinin
qarşısında duran vəzifələrin müəyyənləşdirilməsində və onların həlli yollarının
araşdırılmasında böyük əhəmiyyətə malik olacağını vurğuladı və «Müasir şəraitdə
auditin inkişaf konsepsiyası haqqında» geniş məruzə ilə çıxış etdi.
Sonra simpoziumda Rumıniya Maliyyə Auditorları Palatasının prezidenti Horia
Neamtu «Audit siyasətində Avropa Komissiyasının yeni təkilifləri», Qazaxıstan
Respublikası Auditorlar Palatasının prezidenti Sapar Koşkimbayev «Auditin
keyfiyyətinə nəzarətə alternativ yoxdur» və Rusiya Auditorlar Kollegiyasının sədri
Aleksandr Ruf «MDB məkanında beynəlxalq audit standartlarının tətbiqi
məsələləri» mövzusunda çıxış etmişlər.
Tədbirdə xarici qonaqlarla yanaşı, Azərbaycan Respublikası Vergilər
Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin, Azərbaycan
Respublikası Hesablama Palatasının, Azərbaycan Respublikası Qiymətli Kağızlar
üzrə Dövlət Komitəsinin, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi
Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin, Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin, Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzinin, “Şəffaflıq Azərbaycan”
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyinin, GRBS® Tədris Mərkəzinin
nümayəndələri iştirak etmiş və çıxış etmişlər.
Sonda məruzələr ətrafında fikir mübadilələri və peşəkar müzakirələr
aparılmaqla mövcud problemlər təhlil edildi.
Tədbirin səhərisi günü 16 mart tarixində Rumıniya Maliyyə Аuditorları
Palatası, Rusiya Auditorlar Kollegiyası, Qazaxıstan Respublikasının Auditorlar
Palatası və Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası arasında auditin
normativ hüquqi bazasına, metodiki təminatına, təşkili və tənzimlənməsinə dair
təcrübə mübadiləsi aparılmışdır.

Simpoziumun nəticələrinə dair Palata sədrinin 2012-ci il 27 mart tarixli
1/2 saylı “2012-ci il 15-16 mart tarixlərində “Müasir şəraitdə şəffaflığın
artırılmasında auditin rolu” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq elmi-praktik
simpoziumun nəticələri və tövsiyələrin tətbiqi barədə” sərəncamının icrası ilə bağlı
aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilmişdir:
1. Simpoziumun nəticələri barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasına Auditorlar Palatasının sədri cənab V.Novruzovun imzası ilə
hesabat hazırlanıb göndərilmişdir.
2. Simpoziumun keçirilməsinə dəstək verən təşkilatçı qurumlara (Azərbaycan
İqtisadçılar İttifaqı, Rumıniya Maliyyə Auditorları Palatası, Rusiya Auditorlar
Kollegiyası,

Qazaxıstan

Respublikasının

Auditorlar

Palatası,

Azərbaycan

Universiteti) və Avropa İttifaqının Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyinə
təşəkkür məktubu hazırlanmış və Palatanın sədri cənab V.Novruzovun imzası ilə
aidiyyatı ünvanlara göndərilmişdir.
3.
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V.Novruzovun imzası ilə minnətdarlıq məktubu göndərilmişdir.
4. Simpoziumun işində fəal iştirak edən məruzəçilərin təmsil etdikləri
qurumların

rəhbərliyinə

Palatanın

sədri

cənab

V.Novruzovun

imzası

ilə

minnətdarlıq məktubları göndərilmişdir.
5. Simpoziumun nəticələri barədə geniş məlumat hazırlanmış, “İqtisadiyyat”
jurnalında və Palatanın internet saytında yerləşdirilmişdir.
6. Simpoziumun materialları toplanılmış, dərc etdirilmiş və təşkilatçılara,
ölkədə fəaliyyət göstərən müvafiq dövlət qurumlarına, tədris müəssisələrinə və
Palatanın əməkdaşlıq etdiyi qurumlara göndərilmişdir.
7. Simpoziumla bağlı hazırlanmış materiallar 2 (iki) nüsxədə arxivə təhvil
verilmişdir.
8. Palatanın üzv olduğu beynəlxalq peşəkar qurumlar simpoziumla bağlı
məlumatlandırılmışdır.
- həmin plan-proqramın 3-cü “Müasir şəraitdə şəffaflığın artırılmasında auditin
rolu” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik simpoziumun keçirilməsinə sponsorların

cəlb edilməsi” bəndinə uyğun olaraq, Palata tərəfindən simpoziumun keçirilməsinə
sponsorların cəlb edilməsi ilə bağlı müvafiq işlər həyata keçirilmişdir.
- həmin plan-proqramın 4-cü “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası
ilə Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və Bakı Biznes Universiteti arasında əməkdaşlığa
dair Sazişin imzalanması” bəndinə uyğun olaraq, Sədrin elmi-metodik məslələr üzrə
müşaviri və Kadr hazırlığı, xarici əlaqələr və nəşriyyat idarəsi tərəfindən Azərbaycan
Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı, Qafqaz
Universiteti, Bakı Biznes Universiteti, Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyəti,
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə İş Mərkəzi, Lənkəran
Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Naxçıvan Dövlət
Universiteti, Təfəkkür Universiteti, Sankt-Peterburq Auditorlar Palatası, Moskva
Auditorlar Palatası, Makedoniya Respublikasının Sertifikatlı Auditorlar İnstitutu və
Çin Xalq Respublikasının Sertifikatlı İctimai Mühasiblər İnstitutu arasında
əməkdaşlığa dair saziş layihələri hazırlanmış və razılaşdırılması üçün Palatanın
rəhbərliyinə və aidiyyatı qurumların rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. Auditorlar
Palatası ilə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti arasında 2012-ci il 23 may, Bakı
Biznes Universiteti arasında 2012-ci il 07 iyun, Lənkəran Dövlət Universiteti
arasında 2012-ci il 03 avqust, Sankt-Peterburq Auditorlar Palatası arasında 2012-ci il
25 iyul və Moskva Auditorlar Palatası arasında 2012-ci il 13 sentyabr tarixlərində
əməkdaşlığa dair sazişlər imzalanmışdır. Digər qurumlarla əməkdaşlıq sazişlərinin
imzalanması ilə bağlı işlər davam etdirilir.
- həmin plan-proqramın 5-ci “Auditorlar Palatasının təşkil etdiyi ixtisasartırma
kurslarında GRBS-in tədris trenerlərinin iştirakı, eləcə də GRBS-in təşkil etdiyi
ixtisasartırma kurslarında Auditorlar Palatasının mütəxəssislərinin iştirakının təmin
edilməsi” bəndinə uyğun olaraq, Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri və
Kadr hazırlığı, xarici əlaqələr və nəşriyyat idarəsi tərəfindən Auditorlar Palatasının
təşkil etdiyi ixtisasartırma kurslarında GRBS-in tədris trenerlərinin iştirakı, eləcə də
GRBS-in

təşkil

etdiyi

ixtisasartırma

kurslarında

Auditorlar

Palatasının

mütəxəssislərinin iştirakı təmin edilmişdir.
- həmin plan-proqramın 6-cı “GRBS Tədris Mərkəzinin təşkil etdiyi kurslarda
Auditorlar Palatasının üzvlərinin və əməkdaşlarının ödənişsiz iştirakının təmin

edilməsi” bəndinə uyğun olaraq, Kadr hazırlığı, xarici əlaqələr və nəşriyyat idarəsi
tərəfindən GRBS Tədris Mərkəzinin təşkil etdiyi kurslarda Auditorlar Palatasının
üzvlərinin və əməkdaşlarının ödənişsiz iştirakı təmin edilmişdir.
- həmin plan-proqramın 7-ci “Qarşılıqlı münasibətlər çərçivəsində zərurət
yarandıqda müvafiq sahədə vahid məlumat bazasının formalaşdırılması, dövri və
statistik hesabatların hazırlanması və araşdırma aparmaq məqsədilə əlavə
məlumatların sorğu əsasında Tərəflərə təqdim olunması” bəndi ilə əlaqədar
tərəfdaşlar tərəfindən sorğu daxil olmadığından həmin tərəflərə məlumat
göndərilməmiş, lakin bununla belə Mərkəzi Bank yanında Maliyyə Monitorinqi
Xidməti tərəfindən 31 may 2012-ci il tarixdə göndərilmiş “Monitorinqin iştirakçıları
və monitornqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların təqdim olunması
Qaydaları”nın yeni redaksiyası barədə məlumat Palatanın saytında yerləşdirilmiş və
eyni zamanda bununla bağlı birgə seminarın keçirilməsinin məqsədəmüvafiqliyi
nəzərə alınaraq həmin quruma müraciət göndərilmişdir.
- həmin plan-proqramın 8-ci “Korrupsiyaya qarşı mübarizə məsələlərinə dair
və “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılmasına

və

terrorçuluğun

maliyyələşdirilməsinə

qarşı

mübarizə

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda auditorların üzərinə düşən
öhdəliklərlə bağlı Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi və Maliyyə Monitorinqi
Xidməti ilə birgə seminarın keçirilməsi” bəndinə uyğun olaraq, 25 iyun 2012-ci il
tarixdə Auditorlar Palatası üzvlərinin və Mərkəzi Bank yanında Maliyyə
Monitorinqi

Xidmətinin

məsul

əməkdaşlarının

iştirakı ilə

“”Monitorinqin

iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların
təqdim olunması Qaydalarının tətbiqinə dair” seminar keçirilmişdir.
- həmin plan-proqramın 9-cu “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası
ilə Azərbaycan Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Auditor xidmətinin aktual
problemləri” üzrə sosioloji sorğunun keçirilməsi” bəndinə uyğun

olaraq, Kadr

hazırlığı, xarici əlaqələr və nəşriyyat idarəsi tərəfindən Auditorlar Palatası ilə
Azərbaycan Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Auditor xidmətinin aktual
problemləri” üzrə sosioloji sorğunun keçirilməsi ilə əlaqədar sorğu anketinin yeni

variantı və sorğuya dair paket material hazırlanaraq Palatanın rəhbərliyinə təqdim
edilmişdir. Hal-hazırda sorğunun keçirilməsi ilə bağlı müvafiq işlər həyata keçirilir.
- həmin plan-proqramın 10-cu “Normativ hüquqi aktların və normativ
xarakterli aktların layihələrinin hazırlanmasında birgə hüquqi ekspertizaların və
məsləhətləşmələrin aparılması” bəndi ilə əlaqədar Palata Şurasının 2010-cu il
2 noyabr tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Auditorların Peşə Etikası haqqında
Əsasnamə” nin 5.1-ci bəndinə uyğun olaraq Komitənin tərkibinin formalaşması
məqsədilə Mərkəzi Bank yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə, İqtisadi İnkişaf
Nazirliyinə, Qiymətli Kağızlar Üzrə Dövlət Komitəsinə və Azərbaycan Respublikası
Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Konfederasiyasına məktublar göndərilmiş, qarşılıqlı
razılaşma əsasında Komitənin tərkibi formalaşdırılmışdır.
- həmin plan-proqramın 11-ci “Universitetlərin “Karyera mərkəzi”nin,
maliyyə, mühasibat uçotu və audit sahəsində tələbə konsaltinq xidmətinin
fəaliyyətinə metodoloji yardım etmək” bəndinə uyğun olaraq, Palata tərəfindən nəşr
etdirilən konfrans, simpozium materialları və digər ədəbiyyatlar universitetlərə
təqdim olunmuşdur.
- həmin plan-proqramın 12-ci “Universitet tələbələrinin Palata və ona üzv
təşkilatlarda sahə təcrübələri keçmələri üçün şəraitin yaradılması” bəndinə uyğun
olaraq, universitet və kollec tələbələrinin müvafiq göndəriş əsasında Palata və ona
üzv təşkilatlarda sahə təcrübələri keçmələri üçün şərait yaradılmışdır.
- həmin plan-proqramın 13-cü “Universitetlərin təşkil etdiyi elmi-praktik
konfranslarda iştirak etmək və onların işinə yardım etmək” bəndinə uyğun olaraq,
Universitetlərin təşkil etdiyi elmi-praktik konfranslarda müntəzəm iştirak edilir və
onların işinə yardım etmək məqsədilə mütəmadi işlər həyata keçirilir.
- həmin plan-proqramın 14-cü “Universitetlərin buraxılış işlərinə və magistr
dissertasiya mövzularına aparıcı təşkilat olaraq Auditorlar Palatasının rəyinin
bildirilməsi” bəndinə uyğun olaraq, Palatanın müvafiq şöbələri tərəfindən
Universitetlərin buraxılış işlərinə və magistr dissertasiya mövzularına rəylər
hazırlanmış və aidiyyatı ünvanlara təqdim edilmişdir.
- həmin plan-proqramın 15-ci “Auditorlar Palatasının əməkdaşları ilə
Azərbaycan Universitetində tələbələrlə görüşün təşkil edilməsi” bəndinə uyğun

olaraq, Palatanın əməkdaşları ilə Azərbaycan Universitetində tələbələrlə görüşün
təşkil edilməsi ilə bağlı mütəmadi işlər həyata keçirilir.
-həmin plan-proqramın 16-cı “Auditor xidmətinin keyfiyyəti ilə əlaqədar
müvafiq tərəfdaşlar tərəfindən aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqlar barədə
məlumatlar Auditorlar Palatasına təqdim edildikdə, Auditorlar Palatası tərəfindən
inzibati və ya qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər tədbirlərin tətbiq edilməsi və
qəbul olunmuş qərar barədə onların məlumatlandırılması” bəndinə uyğun olaraq,
Gəncə şəhər sakini vətəndaş Dadaşova Xatirə Adil qızının Gəncə şəhər auditor
təşkilatının direktoru Natiq Məmmədov barədə Azərbaycan Respublikasının Baş
Prokurorluğunun

“Qaynar

xətti”nə

müraciəti

ilə

əlaqədar

Azərbaycan

Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsindən
daxil olmuş məktubla əlaqədar Palata rəhbərliyinin göstərişinə əsasən araşdırma
aparılmış və araşdırmanın nəticəsinə dair müvafiq məzmunlu məlumat hazırlanaraq
aidiyyatı üzrə göndərilməsi təmin edilmişdir.
- həmin plan-proqramın 17-ci “Kütləvi informasiya vasitələri və dövri nəşrlərin
imkanlarından istifadə etməklə audit, vergi işi, vergi qanunvericiliyinin tətbiqi və
digər məsələlərə dair mütəxəssislərin, habelə vergi ödəyicilərinin, təsərrüfat
subyektlərinin

məlumatlandırılması”

bəndinə

uyğun

olaraq,

Azərbaycan

Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 fevral tarixli 383 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
olunmuş “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin
forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə”nin 4.2-ci bəndinə əsasən
sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərində hər hansı yoxlama (nəzarət) funksiyalarına
malik icra hakimiyyəti orqanlarına, habelə dövlət mülkiyyətində olan və müvafiq
xidmətlərin göstərilməsində inhisarçı mövqe tutan hüquqi şəxslərə növündən asılı
olmayaraq növbəti il ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulan bütün yoxlamaları əhatə
edən illik yoxlama planı reyestrə təqdim edilməlidir.
Bununla əlaqədar olaraq 2013-cü ildə Auditorlar Palatası tərəfindən keçiriləcək
yoxlamalar üzrə illik planın cari ilin 1 noyabr tarixinədək Ədliyyə Nazirliyinin
Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsinə təqdim olunması nəzərdə tutulmuşdur.
Buna uyğun olaraq “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin
keyfiyyətinə nəzarət üzrə Əsasnamə”nin Keyfiyyətə nəzarət prosedurları bölməsinin

2.5-ci “Planlaşdırılmış yoxlamalar cari ilin iyun 1-dən sonrakı dövr ərzində,
plandankənar yoxlamalar isə bütün təqvim ili ərzində keçirilir.” və 2.7-ci “İllik plan
təsdiq olunduqdan sonra Palata Şurası 1 ay ərzində cari il üçün planlaşdırılmış
yoxlamaları, nəzarət qruplarının rəhbərlərini və üzvlərini təyin edir.” bəndlərinin
məzmunu yuxarıda göstərilmiş “Əsasnamə”nin tələblərinə uyğunlaşdırılması barədə
Palata Şurasının 30 oktyabr 2012-ci il tarixli qərarı qəbul olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2012-2014-cü illər üzrə iş
planının 5.5–ci «Müvafiq əməkdaşlıq sazişlərinə əsasən tərəfdaşlarla birgə
tədbirlərin həyata keçirilməsi» bəndinin icrası ilə əlaqədar Sədrin elmi-metodik
məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbov tərəfindən aşağıdakı işlər görülmüşdür:
- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 7 iyul tarixli
17/17/2474-22 nömrəli məktubuna əsasən Avropa İttifaqı ilə Assosiasiya Sazişi ilə
bağlı danışıqlıqlar üzrə işçi qrupları çərçivəsində keçirilən iclasda (28.02.2012-ci il)
və videokonfransda (01.03.2012-ci il) iştirak edilmişdir.
- Maliyyə Nazirliyindən, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il
28 iyun tarixli 1578 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008-2015-ci illərdə
Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət
Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı (2011-2015-ci illər)”nın
3.1.2.5-ci “Beynəlxalq və Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına keçidlə əlaqədar
mühasibat və audit fənləri üzrə tədrisin yenidən təşkili ilə bağlı tədris materiallarının
hazırlanması” bəndinin icrası ilə əlaqədar tədris materiallarının hazırlanması üçün
müvafiq təkliflərin verilməsi xahişi ilə daxil olmuş məktuba əsasən işçi görüşü
keçirilmiş, Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan bəndin icrası ilə bağlı tədbirlərin
davamlı icrasına başlanılmışdır. Hal-hazırda tədbirlərin icrası ilə bağlı işlər davam
edir.
- Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 2012-ci il 15 mart tarixli
4/33-161/02/12 nömrəli məktubuna əsasən Avropa Şurası Yerli və Regional
Hakimiyyətlər Konqresinin (АYRНК) nümayəndə heyətinin 2012-ci il aprelin
2-5-də Azərbaycana monitorinq səfəri ilə bağlı müvafiq hazırlıq işləri görülmüş,
4 apreldə təşkil olunan həmin görüşdə Avropa Yerli Özünüidarəetmə kontekstində
ölkəmizin üzərinə götürdüyü öhdəliklər kontekstində Azərbaycanda yerli və

regional demokratiyanın durumuna dair məlumatların təqdim olunması sayəsində
əməkdaşlıqla əlaqədar müzakirələr aparılmışdır.
- 28.07.2012-ci il tarixdən başlayaraq Azərbaycan Respublikasımım İqtisadi
İnkişaf

Nazirliyində respublikamızın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvolma

prosesi ilə bağlı təşkil olunmuş videokonfranslarda müntəzəm iştirak edilmişdir.
- 2012-ci il 1 fevral tarixdə Vergilər Nazirliyində vergi qanunvericiliyinin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı silsilə tədbirlərdə iştirak edilmişdir.
- 2012-ci il 12 və 18 aprel tarixlərində “Avropa İttifaqının audit direktivi”
mövzusunda EFAA-nın təşkil etdiyi videokonfransda iştirak edilmişdir.
IV. Gözlənilən nəticələr
Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə
auditor fəaliyyətinin beynəlxalq tələlblərə əsaslanan işlək normativ-hüquqi sənədlər
bazası ilə təmin edilməsinə, yerli və xarici tərəfdaşlarla birgə tədbirlərin həyata
keçirilməsi ilə əlaqədar imzalanmış əməkdaşlıq sazişlərindən irəli gələn vəzifələrin
icrası baxımından səmərəli olmuşdur.
V. İşin tətbiqi istiqamətləri
İşin nəticəsindən Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən
auditorlar, təsərrüfat subyektləri, mütəxəssislər, аuditor xidmətlərinin istifadəçiləri,
tələbələr və digər maraqlı şəxslər yararlanacaqlar.
Kadr hazırlığı, xarici əlaqələr
və nəşriyyat idarəsinin rəisi

S.Gülməmmədov

Sədrin elmi-metodik məsələlər
üzrə müşaviri

N.Talıbov

