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Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən 2017-ci il üzrə 
üzvlük haqqının ödənilməsi barədə 

 
     Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən üzvlük haqqının ödənişi vəziyyəti barədə 

Maliyyə və təsərrüfat idarəsinin rəisi V.Rəhimovun məruzəsini müzakirə edərək Auditorlar 
Palatasının Şurası  

                                      
                                                  QƏRARA ALIR: 
 

1. “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvü olan auditor təşkilatları və                  
sərbəst auditorlar tərəfindən 2017-ci il üzrə Palataya üzvlük haqqının ödənilməsi vəziyyəti” 
barədə Maliyyə və təsərrüfat şöbəsi tərəfindən təqdim edilmiş məlumat nəzərə alınsın 
(əlavə olunur). 

2.  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasına 2017-ci il üzrə olan üzvlük haqqı 
borclarını tam məbləğdə ödəməyən auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara auditor 
fəaliyyəti göstərmək üçün verilmiş icazə və ya lisenziyalar Maliyyə və təsərrüfat idarəsinin 
rəisi V.Rəhimovun təqdimatı əsasında 2018-ci il 10 yanvar tarixindən üzvlük haqqı borcları 
tam ödənilənədək dayandırılsın.  

3.  Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinə (S.Gülməmmədov) 
tapşırılsın ki, bu qərarın 2-ci bəndi üzrə fəaliyyəti dayandırılmış auditor təşkilatları və 
sərbəst auditorlar barədə məlumatları müvafiq orqanlara təqdim etsin və bu istiqamətdə 
lazımi tədbirləri həyata keçirsin.  

4. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasına olan üzvlük haqqı borclarını qismən 
ödəmiş auditor təşkilatları və sərbəst auditorlara ciddi xəbərdarlıq edilsin və onlara 
tapşırılsın ki, 2018-ci ilin I rübü ərzində üzvlük haqqı boclarının tam məbləğdə ödənilməsini 
təmin etsinlər. 

5.  2017-ci ildə auditor fəaliyyəti göstərmək üçün icazə almış, 2017-ci il üçün üzvlük 
haqqını tam və ya qismən ödəməyən auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara tapşırılsın 
ki, auditor fəaliyyəti göstərmək üçün icazənin verildiyi tarixdən 1 (bir) il tamam olduğu 
günədək  üzvlük haqqı borclarının  tam məbləğdə ödənilməsini təmin etsinlər. 

6.  Maliyyə və təsərrüfat idarəsinin rəisi V.Rəhimova tapşırılsın ki, Auditorlar 
Palatasının üzvləri tərəfindən 2017-2018-ci illər üzrə üzvlük haqlarının yığılması 
istiqamətində işlərin canlandırılması üçün müvafiq tədbirləri həyata keçirsin. 

7. Bu qərarın mətninin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilsin. 
 
 
 

          ŞURANIN SƏDRİ                                                 V.NOVRUZOV 
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