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ƏSASNAMƏ
I.Ümumi müddəalar
1.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli 782
nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət
növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar”a və Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 13 yanvar tarixli 9 saylı qərarına
uyğun olaraq, hüquqi və fiziki şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində
auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 5 il müddətinə verilmiş lisenziyanın
qüvvədə olma müddətinin uzadılması onun verilməsi üçün müəyyən olunmuş
qaydada həyata keçirilir.
1.2. Hüquqi və fiziki şəxslərin lisenziyasının qüvvədə olma müddətinin başa
çatmasına bir ay qalmış Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının müvafiq
departamenti tərəfindən lisenziyanın qüvvədə olma müddətinin başa çatması barədə
onlara yazılı xəbərdarlıq edilir.
II. Lisenziyanın qüvvədə olma müddətinin uzadılması
2.1. Azərbaycan Respublikası ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq
üçün hüquqi və fiziki şəxslərə verilən lisenziyanın qüvvədə olma müddətinin
uzadılması üçün lisenziyanın müddətinin başa çatmasına 15 gün qalmış hüquqi şəxs
tərəfindən Auditorlar Palatasının Auditin təşkili və informasiya departamentinə
aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:
2.1.1. Lisenziyanın qüvvədə olma müddətinin uzadılması üçün müəyyən
olunmuş formada ərizə.
Ərizədə aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır:
- fiziki şəxslər üçün - adı, atasının adı, soyadı, şəxsiyyət vəsiqəsinə dair
məlumatlar (seriya, nömrə, nə vaxt və kim tərəfindən verilmişdir, ünvanı), fəaliyyət
növü;
- hüquqi şəxslər üçün - adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, hesablaşma
hesabının nömrəsi və bankın adı, fəaliyyət növü;
2.1.2. hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti;
2.1.3. xarici hüquqi şəxslərin filialı (nümayəndəliyi) üçün – Azərbaycan
Respublikasında filial (nümayəndəlik) yaradan hüquqi şəxsin öz ölkəsində auditor
fəaliyyəti göstərmək hüququnu təsdiq edən sənədin və filialda (nümayəndəlikdə)
fəaliyyət göstərəcək auditorların lisenziyasının müvafiq qaydada təsdiq edilmiş
surətləri;

2.1.4. ərizəçinin vergi orqanı tərəfindən uçota alınması haqqında müvafiq
sənədin surəti;
2.1.5. ərizəçinin dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd;
2.1.6. müəssisənin təsis sənədlərinin surəti;
2.1.7. təsis protokolundan çıxarış;
2.1.8. hüquqi şəxs yaradarkən dövlət qeydiyyatından keçmiş təsisçilər dəyişibsə,
dəyişiklik haqqında dövlət qeydiyyatına təqdim edilmiş protokolun surəti.
2.2. Lisenziyanın qüvvədə olma müddətinin uzadılması üçün ərizəçidən bu
Əsasnamədə nəzərdə tutulmayan sənədlərin tələb olunması qadağandır.
2.3. Lisenziyanın müddətinin uzadılması üçün təqdim olunmuş ərizə və bu
Əsasnamədə nəzərdə tutulan sənədlər Auditorlar Palatasının müvafiq
departamentində xüsusi kitabda qeydə alınmaqla qəbul edilir, baxılır, çatışmazlıqlar
və ya imtina üçün əsas olmadıqda qeydə alındığı gündən başlayaraq bir həftədən
gec olmamaqla lisenziya müddətinin uzadılması haqqında müvafiq qaydada qərar
qəbul edilir.
Təqdim edilmiş sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, bu barədə ərizəçiyə
yazılı məlumat verilir, onlar aradan qaldırıldıqdan və sənədlər təkrar təqdim
edildikdən sonra onlara 3 (üç) gün müddətində baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir.
Bu Əsasnamədə göstərilən əsaslarla lisenziyanın müddətinin uzadılmasından imtina
olunduğu halda bu barədə ərizəçiyə imtinanın əsasları göstərilməklə yazılı məlumat
verilir.
2.4. Lisenziyanın müddətinin uzadılmasından aşağıdakı hallarda imtina edilir:
2.4.1. bu Əsasnamədə nəzərdə tutulmuş bütün sənədlər təqdim edilmədikdə;
2.4.2. ərizəçinin təqdim etdiyi sənədlərdə qeyri-dürüst və ya təhrif olunmuş
məlumatlar olduqda;
2.4.3. lisenziyanın müddətinin uzadılması üçün təqdim olunmuş sənədlər
"Auditor xidməti haqqında" və "Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan
Respublikası qanunlarına, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2
sentyabr tarixli 782 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan
Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi
haqqında Qaydalar”a və bu Əsasnaməyə zidd olduqda;
2.4.4. lisenziyanın müddəti başa çatdıqdan sonra sənədlər təqdim edildikdə;
2.4.5. ərizəçi əvvəllər auditor fəaliyyəti göstərmək üçün aldığı lisenziyanın
fəaliyyəti lisenziya verən orqanın təşəbbüsü ilə dayandırıldığı dövrdə müraciət
etdikdə;
2.4.6. qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər hallarda.
2.5. Ərizəçi lisenziya müddətinin uzadılmasında imtinaya əsas olmuş halları
aradan qaldırdıqdan sonra lisenziyanın müddətinin uzadılması üçün bu Əsasnaməyə
uyğun olaraq Auditorlar Palatasına müraciət etmək və ya imtina barədə qərarla
razılaşmadıqda məhkəməyə müraciət etmək hüququna malikdir.
2.6. Müddəti bitdikdən sonra lisenziyanın uzadılması üçün edilmiş müraciətə
baxılmır.
2.7. Müddəti bitmiş lisenziya etibarsız sayılır, bu barədə 3 gün müddətində
vergi və ədliyyə orqanlarına məlumat verilir, mətbuatda elan dərc edilir.

